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Eessõna
Marju Lauristin

Siinne ülevaade on valminud Eesti Koostöö Kogu

ülikoolide õppejõud, ajakirjanikud ja poliitikud,

tellimusel, tähistamaks 25 aasta möödumist Eesti

aruanded on avalikkusele kättesaadavad trükivälja

inimarengu aruande traditsiooni sünnist Eestis.

annetena raamatukogudes ning enamik neist ka

Inimarengu aruande traditsioon tekkis Eestis 1995.

digitaalsel kujul kasutatavad andmearhiivis DIGAR.

aastal ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) algatusel ja

25 aasta jooksul on inimarengu aruannete 18

toetusel. Tänaseks on Eesti inimarengu aruanne

köite 2794 leheküljel talletatud aukartust äratav

kujunenud Eesti sotsiaalteadlaste omalaadseks

teadmiste hulk. Seda lugedes avaneb pilt prob-

aastaraamatuks, milles statistikast ja originaal

leemidest, millega Eesti ühiskond, nii kogu rahvas

uuringutest lähtudes analüüsitakse tõendus-

kui eri valdkondades tegutsenud juhid pidid alates

põhiselt Eesti ühiskonna arengu valupunkte ja

Eesti taasiseseisvumisest silmitsi seisma. Samas on

arengusuundi. Järjekordse inimarengu aruande

see tänuväärne tunnistus Eesti sotsiaalteadlaste

ilmumine on aasta-aastalt pälvinud üha enam

järjekindlatest pingutustest aidata kaasa problee-

nii meedia kui ka kogu Eesti üldsuse tähelepanu,

mide mõistmisele ja lahendamisele, kasutades

kujundades avaliku arutelu temaatikat ning pakku-

akadeemilise uurimistöö tulemusi Eesti ühiskonna

des uusi vaatenurki ja ideid ühiskonna sõlmprob-

hüvanguks. Arvestades seda, et emakeeles oma

leemide mõistmiseks ja lahendamiseks. Viimasel

rahvale avaldatud sotsiaalteaduslike uurimuste

aastakümnel on traditsiooniks saanud inimarengu

tulemusi ei ole tänaseni Eestis hinnatud võrd-

aruande esitlemine ja arutamine Riigikogus eriti

väärsena nende uurimuste ingliskeelsele rahvus-

tähtsa riikliku küsimusena.

vahelisele publitseerimisele, tuleks seda pingutust

Arvestades eestikeelse sotsiaalteadusliku mõtte
väheseid avaldamisvõimalusi (puudub emakeelne
sotsiaalteaduslik ajakiri, uuringutulemuste avalda-

tunnustada sotsiaalteadlaste olulise panusena
eesti teaduskeele arengusse.
Inimarengu aruannete rahvusvaheline formaat

mine eestikeelse raamatuna on haruharv), on see

on taganud väljaandele sisulise järjepidevuse, mis

Eesti sotsiaalteadlaste ühistöö unikaalne tulemus

annab teatud teemade regulaarsele kajastami-

kujunenud hindamatuks allikaks kõigile, kes on

sele 25 aasta jooksul suure lisaväärtuse. Sisu

huvitatud Eesti lähiajaloo ühiskondlike problee-

liselt saab Eesti inimarengu aruandeid käsitleda

mide kriitilisest mõtestamisest. Eesti inimarengu

interdistsiplinaarse sotsiaalteadusliku jätku-uurin-

aruandeid on kasutanud oma töös ajalooõpetajad,

guna, mis käsitleb kahekümne viie aasta jooksul
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tehtud vaatluste ja refleksioonide seeria kaudu

teemavaldkondade käsitlemise dünaamikast ning

Eesti ühiskondlike muutuste pikaajalist protsessi.

väljaande enda teisenemisest aastate lõikes.

Selles pikas vaatluste seerias tulevad esile olu

Seda tööd võiks vaadelda metodoloogiliselt

lised võtmeteemad nagu rahvastikumuutuste sot-

kui inimarengu aruannete teaduslike tekstide

siaalne mõju, majandusmudeli muutumise tegurid,

lähilugemise katset, mis võimalikult autoritruult

majandusarengute ja poliitikavalikute mõju perede

on püüdnud edasi anda nende tekstide sisus pei-

sotsiaalsele heaolule, vaimse keskkonna seos

tuvat teadmist Eesti ühiskonna kohta. Seda tehes

inimarenguga, ühiskonna sidususe dünaamika,

olen püüdnud olla objektiivne, pakkudes lugejale

demokraatia arengu sotsiaalsed ja majanduslikud

omapoolsete hinnanguteta võimalust saada kok-

tegurid. Arvestades kahekümne viie aasta jooksul

kusurutud kujul kätte autorite tekstide kvintessentsi.

Eesti inimarengu aruannetesse kogunenud mater-

Minu subjektiivne arusaam, huvi ja uurijakogemus

jali hulka, ei ole see tervikuna kergesti hõlmatav.

on kahtlemata mõjutanud tekstidest olulise välja-

Inimarengu aruannete tekstikorpust võiks tulevikus

valimist ja rõhutamist ning üldistusi eri teemade

kasutada unikaalse andmebaasina nii Eesti ühis-

käsitlemise ja inimarengu aruannete vormimuu-

konna kui ka Eesti sotsiaalteaduste muutuva para-

tuste kohta.

digma analüüsimiseks moodsa andmeanalüütika
meetodeid kasutades.

ÜRO inimarengu aruannete formaat käsitleb aruannete tekste institutsionaalsete, mitte

Siinne töö ei pretendeeri selliste keerukate ja

autoritekstidena. Osaliselt kajastub see ka Eesti

ressursinõudlike uurimisülesannete lahendami-

inimarengu aruannete struktuuris kuni 2003. aas-

sele ega paku kogu selle tekstihulga süstemaati-

tani. Alates 2006. aastast, mil Eesti inimarengu

list teaduslikku analüüsi. Pigem on see mõeldud

aruannete väljaandmine lahkus ÜRO egiidi alt, on

esimese sammuna selles suunas, pakkudes täna-

hakatud neid käsitlema individuaalsete artiklite

sele lugejale (ja tulevastele uurijatele) võimalust

kogumikena. Erinevust kajastab ka selle ülevaate

linnulennul haarata seda suurt tervikut, mille need

struktuur, milles alates 2006. aastast on peatük-

18 Eesti inimarengu aruannete köidet moodusta-

kide sisu käsitluses järgitud nende jagunemist eri

vad. Ülevaade peaks andma aimu tekstikorpuse

autorite artikliteks.

sisu temaatilisest struktuurist, sisu loonud autorkonna vaatenurkade mitmekesisusest, põhiliste

Eessõna
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SISSEJUHATUS:

ÜRO inimarengu aruannete
traditsioon ja Eesti areng

Esimene ülemaailmne inimarengu aruanne, mille

elukvaliteedi saavutamise nimel. Inimarengule

ÜRO publitseeris 1990. aastal, määratleb inimaren-

ei seata teoreetilisi abstraktseid eesmärke, vaid

gut kui protsessi, mis seob jõukuse inimese valiku-

arengusihid seatakse tulemuspõhiselt, esitades

võimaluste ja vabaduste suurenemisega:

maade pingeread, mis näitavad igal aastal inim
arengu kõrgeimat taset, millega teistel on võimalik

development is a process of enlarg”ing Human
people’s choices. The most critical of these

regiooni saavutused ning ka nõrgad kohad ja

wide-ranging choices are to live a long and

vajakajäämised.

end võrrelda. Nii saavad nähtavaks iga maa või

healthy life, to be educated and to have access
living. Additional choices include political free-

indeks (IAI) on nüüdseks toimi”nudInimarengu
maailma riikide võrdlemise mõõdikuna üle 20

dom, guaranteed human rights and personal

aasta. See võeti kasutusele esimeses ÜRO Arengu-

self-respect. (HDR 1990, p. 11)

programmi (UNDP – United Nations Development

 hdr_1990_en_complete_nostats.pdf

Programme) tellitud inimarengu aruandes 1990.

to resources needed for a decent standard of

aastal ning on sellest peale kujunenud inimarengu
Selgitades inimarengu aruannete koostamise

regulaarse seire üheks keskseks näitajaks. IAI väär-

põhimõtet, tuuakse esimeses aruandes välja

tuste tabelid maailma riikide kohta on kujunenud

vajadus minna eri riikide arengu võrdlemisel

UNDP inimarengu aruannete traditsiooniliseks ja

kaugemale majanduskasvu mõõdikutest ning

ehk isegi enim oodatud osaks. Need pälvivad ava-

pöörata tähelepanu sellele, kuidas majandus

likkuse, meedia ja poliitikute tähelepanu ning neid

kasvu on suudetud kasutada inimeste elu

kasutatakse nii teadustöös kui ka argumendina

parandamiseks, nende vajaduste rahulda

poliitilistes väitlustes. (EIA 2012/2013, lk 8)

miseks ja inimlikuks eneseteostuseks.

1990. aastad tõid ÜRO Arenguagentuuri
Eri maade inimarengut võrreldes on ÜRO sead-

huviorbiiti traditsiooniliste arengumaade kõrval

nud sihiks mitte lihtsalt statistilise ülevaate saamise,

ka nõukogude riigisotsialismi kokkuvarisemise

vaid kõigi liikmesriikide innustamise, et pingutada

järel uut ühiskonnakorraldust üles ehitama asunud

suurema jätkusuutlikkuse ja elanikkonna kõrgema

Ida-Euroopa. Sestap pakuti nendele maadele abi

14
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JOONIS 1. Inimarengu indeksi kolm
komponenti: väärikas elujärg, pikk
tervena elatud elu ja haritus.
 www.hdr.undp.org/en/humandev

inimarengu aruande koostamiseks ja välja and
miseks. Alates 2001. aastast, mil UNDP toetus

INIMARENGU MÕISTE
JA INIMARENGU INDEKS

Eestile inimarengu aruande koostamiseks lakkas,
on selle väljaandmise toetaja olnud Eesti riik.

Inimarengu aruannete loomist käivitades oli ÜRO
arenguagentuuri eesmärk pakkuda ühelt poolt

Kokku on ilmunud 18 Eesti inimarengu

elukvaliteedist lähtuvat alternatiivi rahvusvahe-

aruande (EIA) köidet, mille autorite seast leiab

liste finantsorganisatsioonide viljeldavale ning

Eesti juhtivaid sotsiolooge, majandusteadlasi,

pelgalt majanduskasvul põhinevale maade arengu

meedia ja kultuuri uurijaid, politolooge,

hindamisele ja pingeridade koostamisele, teisalt

geograafe, õigusteadlasi ja psühholooge.

hoogustada elukvaliteeti, eluiga, tervist, haridust

Kõik köited sisaldavad ohtralt statistilisel

ja kodanike võrdväärset kohtlemist kajastava

materjalil ja originaaluurimustel põhinevaid

statistika kogumist liikmesriikides, luues sellega

analüüse Eesti ühiskonnas toimuvatest prot

arenevatele riikidele võimaluse tõsta esile pingutusi

sessidest, millel on peale teadusliku väärtuse

elanike heaolu parandamisel ning parema hari-

ka oluline ja aktuaalne sõnum ühiskonnale,

duse ja tervise tagamisel, mis ei pruugi olla otseselt

mõnigi kord koos konkreetsete soovitustega

sõltuvad majanduskasvust, vaid on pigem seotud

otsuste tegijatele selle kohta, mil viisil võiks

väärtuste, kultuuri ja sotsiaalse elu korraldusega.

aruandes tõstatud probleeme arvestada
poliitikate kujundamisel.

Mati Heidmets kirjutab EIA 2012 sissejuhatuses:

dusel (kes oli ka seniste EIA-de koostaja), seejärel

1990. aastal ilmunud esimene ÜRO inimarengu
”raport
oli teedrajav. Maailmaorganisatsiooni egiidi

järgnes kaheaastane paus, kuni alates 2006. aas-

all hakati riike ja rahvaid omavahel võrdlema ja

tast võttis EIA väljaandmise enda peale presidendi

järjestama, igaühele pakuti pilguheitu sellele, kui-

kantselei rahastatav Ühiskondliku Leppe Sihtasutus,

das ta maailma taustal välja paistab. Hindamise

millest tänaseks on saanud SA Eesti Koostöö Kogu.

aluseks oli tollal uudne aspekt – inimareng, ideeks

Sellest ajast peale on EIA koostajad valitud avatud

kombineerida erinevaid inimväärse elu mõõdi-

konkursi korras.

kuid. Juba tavapäraseks saanud sisemajanduse

2003. aasta EIA valmis Tallinna Ülikooli korral
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kogutoodangule lisandusid tervisest ja haridusest

Vajadus rikastada inimarengu mõistet uute

rääkivad näitajad. Esimese raporti autorid põhjen

kvaliteetidega tuli esile kohe, kui ÜRO arenguagen-

dasid oma lähenemist nii:„Inimarengu aruande

tuur võttis oma huviorbiiti nõukogude kolonialismi

keskne sõnum on, et kuigi rikkuse kasv on inim-

köidikutest vabanenud Ida-Euroopa riigid. Nende

konna ees seisvate ülesannete lahendamiseks

puhul oli mitu arengunäitajat, nagu haridus, kõrge

tingimata vajalik, on sama tähtis uurida, mil viisil

arengutasemega vanadele demokraatiatele sarna-

see loodud rikkus erinevates riikides toetab või

sed. Samas kukkusid nende majandusliku heaolu

hoopis takistab inimarengut.” (EIA 2012/13, lk 5)

näitajad, samuti eluea ja tervise näitajad arengumaadega võrreldavale tasemele. Oma saatesõnas

Inimarengu indeks, mille alusel neis aruanne

esimesele Eesti inimarengu aruandele 1995. aastal

tes eri riikide arengut võrreldakse, koosneb

kirjutas toonane peaminister Tiit Vähi:

kolmest komponendist: jõukuse mõõdikust,
toodang inimese kohta, mis peegeldab

1991. aastat, kui Eesti alustas oma
”teedPärast
iseseisva riigina, on toimunud elatus

materiaalsete võimaluste kasvu; oodatava

taseme langus, kuritegevuse kasv, ebaühtlane

eluea pikkus sünnihetkel, milles kajastub

piirkondlik areng, sündivuse langus, suremuse

rahva tervis ja toitumus, ning kirjaoskus ja

kasv ja paljude muude sotsiaalsete näitajate

kooliskäimise ulatus, mille kaudu mõõde-

halvenemine. Majanduse stabiliseerimine ja

takse inimeste vaimuilma ja valikuoskuste

liberaliseerimine jätab ka edaspidi väga vähe

avardumist (vt joonis 1).

vahendeid sotsiaal- ja kultuurisfääri kindlus

milleks on rahvatulu või ka rahvuslik kogu

tamiseks. Eesti valitsus näeb tõsist ohtu selles,

Lisaks neile põhikomponentidele on aastate

et sotsiaal- ja kultuurisfääris toimuv tagasi

jooksul inimarengu indeksit ennast indekseeritud

minek võib viia inimarengu näitajad oluliselt

soolise võrdõiguslikkuse, sotsiaalse ebavõrdsuse

alla ja pikemas perspektiivis „lüüa jalad alt

ning poliitiliste vabaduste koefitsiente kasutades.

ära” ka Eesti arengu põhitugedel – haridusel

Samuti on lisatud maade võrdlusse muid ajakoha-

ja kultuuril. Ühelt poolt turumajanduslikult

seid näitajaid nii majandusarengu, elukvaliteedi kui

vähearenenud majandus, teiselt poolt aga

ka sotsiaalse elu ja poliitilise osaluse kohta. Inim

kõrgelt arenenud rahvastikuprotsessid,

arengu indeksi kõrvale on tekkinud sadu uusi mõõdi

millega kaasneb kõrge individualiseerituse

kuid ja indekseid, näiteks OECD hea elu indeks,

aste, teevad sotsiaalpoliitika kulukaks.

Legatumi Instituudi heaolu indeks jm. Riike ja rah-

Inimarengu problemaatika tõusmine päeva

vaid võrreldakse ka demokraatia ja korruptsiooni-

korda on vältimatu. (EIA 1995, lk 3)

taseme, vabaduse ja rahumeelsuse, innovaatilisuse ja digitaliseerituse, võrdsuse ja õnnetunde

Kui turumajandusele üleminekut kureerivad

ning veel kümnete ja kümnete kriteeriumite alusel.

rahvusvahelised majandusorganisatsioonid pidasid

Võrreldes 1990. aastate algusega on ka ÜRO

arvet selliste näitajate üle nagu SKP muutused, eel-

inimarengu käsitlus muutunud sisult mitmekülgse

arve tasakaal, investeeringud, ettevõtluskliima, eks-

maks. Olulise kriteeriumina on lisandunud inim

port ja import, tootlikkus, võlad ja laenud jne, siis

arengule jätkusuutlikkuse mõõde. Näiteks ÜRO

ÜRO organisatsioone huvitasid rahvastikuprotsesse,

2010. aasta aruandes määratletakse inimarengut

inimeste heaolu, avalike teenuste ja sotsiaalse infra

kui inimeste järjest suuremaid võimalusi elada

struktuuri arengut kajastav statistika ja analüüs.

pikka, tervet ja loomingulist elu, saavutada elus

UNDP ootus leida iga riigi inimarengu aruandest

olulisi eesmärke ning osaleda meie planeedi kest-

nii rahvusvaheliselt võrreldavat pilti selle ühiskonna

liku tuleviku kujundamisel.

kohta vastavalt inimarengu indeksi koostisele kui ka
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konkreetset aja ja kohaga seotud analüüsi innus-

koha tõus või langus selles pingereas 25 aasta

tas Eesti sotsiaalteadlasi arendama rahvusvahelist

lõikes üheselt määratletav, kuna ÜRO on korduvalt

võrreldavate andmete kogumist ühiskonnas toimu-

teinud inimarengu indeksi väärtuste ja sellega koos

vate muutuste kohta, teadvustama endale selgelt

ka pingeridade ümberarvutusi. Peale viimaseid

Eesti arengu prioriteete ja kitsaskohti ning mõtlema

ümberarvutusi 2019. aastal on pilt Eesti asendist

ka neid lahendavatele sammudele.

ning inimarengu komponentide muutumisest

Eesti inimarengu aruanne on veerandsajandi

järgmine (tabelid 1 ja 2, joonis 1). Eesti kuulub

jooksul kujunenud Eesti ühiskonnas toimuvate

väga kõrge inimarenguga maade rühma, olles

demograafiliste, sotsiaalsete, majanduslike ja

maailmas 30. ning Ida- ja Kesk-Euroopa riikidest

kultuuriliste muutuste sotsiaalteadusliku ana-

3. kohal Sloveenia ja Tšehhi järel. Eesti inimarengu

lüüsi platvormiks. Ehkki pärast UNDP missiooni

komponentidest on 1990. aastaga võrreldes kõige

lõppemist Eestis 2003. aastal ei olnud Eestil enam

enam, koguni kaks korda tõusnud SKP inimese

kohustust jätkata ÜRO loodud väljaande formaadi

kohta. Väga oluline on olnud ka oodatava eluea

viljelemist, osutus, et selle jätkumisest on huvitatud

suurenemine 9,2 aasta võrra.

teadlased, kellele oli see praktiliselt ainus regulaar-

Samal ajal on aga edenenud inimareng ka

selt eesti keeles ilmuv sotsiaalteaduslik väljaanne,

teistes riikides, mistõttu on Eesti koht pingereas

omamoodi Eesti sotsiaalteadlaste aastaraamat.

viimasel kahel aastakümnel püsinud suhteliselt

Jätkus ka poliitikute huvi saada tagasisidet Eesti

muutumatuna väga kõrge arenguga riikide vii-

ühiskonna arengutele pädevas rahvusvahelises

mases kolmandikus. Olles jätnud seljataha EL-i

võrdluses.

liikmesriikidest Läti, Leedu, Poola, Ungari, Kreeka
ja Portugali, ei ole me suutnud oma asendit pinge
reas parandada ega jõuda lähemale Soomele,

EESTI KOHT MAAILMA
INIMARENGU PINGEREAS

Saksamaale või Rootsile.
Sellest, mis meie inimarengut edasi on

Ehkki ülemaailmsete inimarengu aruannete puhul

aidanud ja mis seda kõrgemale tasemele

on üheks keskseks näitajaks riigi asend teistega

jõudmast takistab, annavad väga selge pildi

võrreldes üldises inimarengu pingereas, ei ole Eesti

Eesti inimarengu aruande 18 köidet.
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Tabel 1. Eesti asend Euroopa riikide ja USA suhtes maailma inimarengu pingereas 2019
Inimarengu
indeksi väärtus

Oodatav
eluiga sünni
hetkel (a)

Eeldatav
kooliaastate
arv

Keskmine
kooliaastate
arv

SKP inimese
kohta (2011
ostujõu pariteedi
alusel, USD)

Norra

0,954

82,3

18,1

12,6

68 059

2

Šveits

0,946

83,6

16,2

13,4

59 375

3

Iirimaa

0,942

82,1

18,8

12,5

55 660

4

Saksamaa

0,939

81,2

17,1

14,1

46 946

6

Island

0,938

82,9

19,2

12,5

47 566

8

Rootsi

0,937

82,7

18,8

12,4

47 955

10

Holland

0,933

82,1

18,0

12,2

50 013

11

Taani

0,930

80,8

19,1

12,6

48 836

12

Soome

0,925

81,7

19,3

12,4

41 779

15

Suurbritannia

0,920

81,2

17,4

13,0

39 507

16

USA

0,920

78,9

16,3

13,4

56 140

17

Belgia

0,919

81,5

19,7

11,8

43 821

18

Liechtenstein

0,917

80,5

14,7

12,5

99 732

20

Austria

0,914

81,4

16,3

12,6

46 231

21

Luksemburg

0,909

82,1

14,2

12,2

65 543

24

Sloveenia

0,902

81,2

17,4

12,3

32 143

25

Hispaania

0,893

83,4

17,9

9,8

35 041

26

Tšehhi

0,891

79,2

16,8

12,7

31 597

26

Prantsusmaa

0,891

82,5

15,5

11,4

40 511

28

Malta

0,885

82,4

15,9

11,3

34 795

29

Itaalia

0,883

83,4

16,2

10,2

36 141

30

Eesti

0,882

78,6

16,1

13,0

30 379

31

Küpros

0,873

80,8

14,7

12,1

33 100

32

Poola

0,872

78,5

16,7

12,3

27 626

33

Kreeka

0,872

82,1

17,3

10,5

24 909

34

Leedu

0,869

75,7

16,5

13,0

29 775

36

Slovakkia

0,857

77,4

14,5

12,6

30 692

39

Läti

0,854

75,2

16,0

12,8

26 301

40

Portugal

0,850

81.9

16,3

9,2

27 935

43

Ungari

0,848

76,7

15,1

11,9

27 144

46

Horvaatia

0,837

78,3

15,0

11,4

23 061

49

Venemaa

0,824

72,4

15,5

12,0

25 036

Järjekoht

Riik

1

Allikas: UNDP 2019
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Tabel 2. Eesti inimarengu indeksi väärtuse ja indeksi komponentide väärtuste muutus 1990–2018
Aasta

Inimarengu
indeksi
väärtus

Oodatav
eluiga sünnihetkel (a)

Eeldatav
kooliaastate
arv

Keskmine kooli
aastate arv

SKP inimese kohta (2011
ostujõu pariteedi alusel,
USD)

1990

0.730

69.4

13.1

9.3

15,020

1995

0.724

68.7

12.9

10.5

11,443

2000

0.780

70.4

15.0

11.7

15,180

2005

0.825

72.6

16.1

12.1

21,972

2010

0.844

75.3

16.4

12.5

21,539

2015

0.871

77.8

16.1

12.9

27,001

2018

0.882

78.6

16.1

13.0

30,379

Allikas: UNDP 2019

ÜLEVAATE STRUKTUUR JA STIIL
Siinse ülevaate eesmärgiks on muuta

toimunud muutusi, mis võimaldab need 18 köi-

nähtavaks Eesti inimarengu aruannete kaudu

det jagada nelja rühma. Sellele vastavalt oleme

kujundatud analüütiline koondpilt Eesti

jaganud ka ülevaate neljaks perioodiks.

ühiskonna muutumisest 25 aasta jooksul.
Ülevaate tegemisel on lähtutud ühelt poolt

1. 1995–2003: UNDP väljaandena ÜRO formaati

soovist anda lugejale võimalikult teksti

järgiv väljaanne, suunaga Eesti ühiskonna kriiti

lähedane, autorite lähenemisviisi ja järeldusi

lisele eneseanalüüsile ning poliitikate kujun-

aastate kaupa peegeldav läbilõige inimarengu

damisele

aruannete ideestikust ja tulemustest, teisalt

2. 2006–2009: ÜRO inimarengu indeksi kompo-

aga lisada sellele töö autori refleksioon selle

nentidest lähtuva struktuuriga Eesti inimarengu

kohta, kuidas on inimarengu aruannetes aja

akadeemilised käsitlused, inimarengu aspektide

jooksul teisenenud ja arenenud Eesti sotsiaal

esiletoomine aruande peatoimetaja ja mees-

teadlaste vaade meie ühiskonna arengu

konna valikul koos üldistava tulevikuvaatega.

põhiprobleemidele. Kuna selle 25 aasta

Sellesse rühma kuuluvad aastatel 2006–2009

jooksul on Eesti ühiskonnas toimunud olulisi

avaldatud neli köidet, mis on ilmunud EL-iga

muutusi, võib inimarengu aruannetes näha

liitumise järel toimunud kiire majanduskasvu ja

nende muutuste kroonikat ja mõtestamist

intensiivse rahvusvahelistumise ajal, kuid millesse

oma aja kontekstis, aga ka püüdu käimas

mahtus ka kaks tõsist kriisimomenti: 2007. aasta

olevate protsesside mõju ette näha.

‘pronksiööga’ seotud poliitiline kriis ning 2008.
aastal alanud ülemaailmne majanduskriis. Seda

Lugenud läbi kõik ilmunud inimarengu aruanded, sai märgatavaks, et ehkki neis kõigis oli

aega võiksime nimetada Eesti rahvusvahelistumise perioodiks.

suuremal või vähemal määral võetud aluseks ÜRO

3. 2010–2015: Eesti Vabariigi taastamise 15. ja 20.

inimarengu käsitlemise loogika, oli väljaannete

juubeliaasta vahele jääva kriisist toibumise ja

struktuuris, stiilis ja suhestumises avalikkusega

tagasivaatelise refleksiooni perioodil pakutud
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süsteemsed tagasivaated Eesti inimarengu

aja jooksul muutunud ning millistest väärtusposit-

probleemidele ja lahendustele ning arenguprog-

sioonidest on see lähtunud. Võrdluses tänase ühis-

noosid tulevikuks võrdluses teiste Balti riikide

konna arutlusteemade ja probleemidega võime ka

20 aasta arengutega, Eesti inimarengu võrdlus

saada kaudset tunnistust sellest, milline on olnud

teiste rahvusvaheliste indeksite põhjal antud

EIA ühiskondlik mõju teatud probleemide sõnasta-

hinnangute ning referentsmaade trendidega. Vii-

misel ja aastate jooksul süvitsi analüüsil, mõistete

mase kümnendi arengud on 2015. aastal kokku

ja analüüsimudelite avalikkusele tutvustamisel.

võetud ning võrreldud ka riiklikus strateegias

Arvestades EIA unikaalset rolli eestikeelse sotsiaal-

„Säästev Eesti 21” püstitatud eesmärkidega.

teadusliku mõtte tutvustaja ja levitajana, saab

4. 2016–2020: Eesti Koostöö Kogu valitud fooku-

lugeja otsustada, kas sotsiaalteadlaste töö Eesti

sega, Eesti inimarengu mõnda teatud aspekti

inimarengu probleemide lahkamisel on aidanud

(välja- ja sisseränne, linnastumine/ääremaastu

kaasa nende probleemide lahendamisele. Milline

mine) süvitsi käsitlevad trendide ja poliitikate

on EIA sotsiaalteaduslik ja ühiskondlik tähendus

analüüsid, põgusa viitega Eesti asukohale ÜRO

tänases Eesti ühiskonnas?

inimarengu pingereas. Aastatel 2017-2020 val-

Allpool on I osas esitatud analüütiline koondpilt

minud kaks viimast köidet on sattunud ‘uue

EIA temaatikast, probleemistikust ja autorkonnast

sisekaemuse’ perioodi Eesti arengus, mida tähis-

25 aasta jooksul, seejärel on osades II, III, IV ja V

tab rändekriisist alanud senise arengu kriitiline

esitatud lühendatud ja tihendatud läbilõige iga

(ümber)hindamine ja valdava poliitilise suuna

inimarengu aruande sisust nelja perioodi kaupa,

muutumine liberaalsest rahvuskonservatiivseks.

eesmärgiga tuua lugejani iga aruande põhiseisu
kohad võimalikult autorilähedases sõnastuses.

Seda retrospektiivset analüüsi koostades olen
püüdnud olla võimalikult originaaltekste järgiv,

Iga aastaülevaade on koostatud

et lugeja saaks ise kujundada kogumulje ja leida

kokkusurutud kompilatsioonina EIA originaal-

vastused küsimustele selle kohta, kuidas on Eesti

tekstidest, millele on töö autor lisanud vaid

sotsiaalteadlased inimarengut määratlenud, milli

ülevaate sidususe jaoks hädavajalikke

seid eesmärke analüüsile seadnud ning põhilisi

selgitusi ja mõningaid tänapäevaga siduvaid

probleeme ja murekohti käsitlenud. Kas EIA on

kommentaare.

avanud nende probleemide põhjuseid ja pakkunud
ka lahendusi? Kahekümne viie aasta tekstide tihendatud läbilõige peaks lugejale andma pildi selle

Marju Lauristin

kohta, kas ja kuidas on inimarengu käsitlus EIA-s

2020

20
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EESTI INIMARENGU ARUANNETE TEMAATIKA,
PROBLEEMISTIK JA AUTORKOND 1995–2020

Sissejuhatus

Selles osas tutvume Eesti inimarengu aruannete

Teisalt on ühiskondliku arengu kontekstis Eesti

probleemistikuga ning vaatleme lähemalt, millised

inimarengut vaadatud mitte ainult üksikindiviidi

põhiteemad ja probleemid on olnud vaatluse all

võimaluste vaatepunktist, vaid käsitletud seda ühis-

ning kuidas on aastate jooksul muutunud nende

konna kui terviku arenguressursina, inimvarana.

käsitlemise viis.
Lugedes üle 25 aasta jooksul ilmunud Eesti

Eesti inimarengut ei saa lahutada ei loodus

inimarengu aruandeid, on märgata inimarengu

likust, maailmamajanduslikust ega poliiti

mõiste tunduvat laiemat käsitlust, kui seda oli

lisest keskkonnast, milles see toimub.

ainult inimarengu indeksi esialgne kolme sambaga
piiratud probleemiring.

Keskkonna mõiste haarab nii elurikkuse säilimist ja kliimamuutusi kui ka sotsiaalseid suhteid,

Kui inimarengu mõiste looja Nobeli laureaat

demokraatlike institutsioonide toimimist, avalike

Amartya Sen 1990. aastal rõhutas inimarengu

teenuste ja töökohtade kättesaadavust ja osalemis-

kriteeriumina iga inimese vabaduste ja

võimalusi. Seetõttu hõlmavad ka Eesti inimarengu

võimekuse suurendamist talle oluliste vaja

aruanded järjest laiemat ringi uusi probleeme ja

duste ja eesmärkide poole püüdlemisel,

arenguid.

sisaldus juba selleski määratluses vajadus
arvestada inimarengu kriteeriumidena mitte

Kõige ilmsem Eesti inimarengu aruannete

ainult materiaalseid tingimusi, vaid ka

eripära on aga inimarengu tugev seostamine

väärtusi, teadmisi, ebavõrdsuse allikaid ning

kultuuri ja keele probleemidega ning riigi

valikuvabaduse piirajaid.

valitsemise kvaliteediga.
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Kuna inimarengu aruannete koostamisel on
osalenud sotsioloogide, demograafide ja majandusteadlaste kõrval mitme sotsiaalteaduste haru
esindajad psühholoogidest geograafideni, on ka
eri aastate inimarengu aruannetes märgata selle
mõiste kasutusel erisuguseid rõhuasetusi:
Eesti inimarengut on tõlgendatud kui elu
kvaliteedi paranemist, rahulolu ja õnnelikkuse
allikat, riigi inimvara ja rahvusliku kestlikkuse
tagatist, kodanikuaktiivsuse ning ühiskonna
sidususe suurenemist.

Vaatleme allpool kokkuvõtvalt 25 aasta jooksul
EIA autorite käsitletud põhiteemasid ning autorkonna koosseisu.

Foto:
Foto:
Eesti
KarlKoostöö
Ander Adami
Kogu
Sissejuhatus
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1. Rahvastikuprobleemid

Rahvastikuprobleemide käsitlemisest Eesti inim

• Rahvastikupoliitika elluviimisel peab olema teadlik

arengu aruannetes 25 aasta jooksul kooruvad välja

võimalustest nii positiivseteks kui ka negatiivseteks

järgmised põhiseisukohad ja järeldused:

arenguteks. Nende võimaluste soovitava kasuks
pööramine ei ole kindlasti teostamatu, kuid eeldab

• Rahvastikuprobleemide käsitlusi läbib teadlaste

riigi ja laiema ühiskonna vahelist usaldust ning

tõdemus demograafilise arengu objektiivsest

ühist tarka tööd. Eesti rahvastikupoliitika peab

iseloomust ning veendumus poliitika piiratud

pakkuma lahendusi ka kestlikuks kahanemiseks.

võimalustest rahvastiku kasvu või kahanemist
otseselt mõjutada.

Võrreldes ÜRO arenguprogrammide tavapärase

• Eesti rahvastikuprobleemide kujunemisel on

fookusega arengumaadele, kus peavalu tekitab

oluline roll globaalsetel demograafilistel muu-

pigem rahvastiku kasvu ohjeldamine, on Euroopas,

tustel, mis on mõjutanud sajandite jooksul ja

sealhulgas Eestis rahvastikupoliitika eesmärkide

mõjutavad ka tänapäeval nii sündimuse kui

hulgas esikohal sündimuse suurendamine, et

rände tendentse Eestis. Eesti rahvastikupolii-

pidurdada muret tekitav rahvastiku kahanemine.

tika kujundamisel ja arvustamisel tuleb neid

See teema on Eesti inimarengu aruannetes olnud

protsesse tunda ja arvestada.

pidevalt fookuses (vt tabel 3). Juba EIA esimene

• Eesti rahvastiku tänane olukord, arengutrendid

köide 1995. aastal sisaldab murelikku ülevaadet

ja lahendusi ootavad probleemid sisaldavad uni-

Eesti demograafilisest olukorrast ja paneb paika

kaalseid momente, mis ühelt poolt tulenevad

märksõnad, mille ümber hakkab koonduma ini-

Eesti lähiajaloo iseärasustest, teisalt on aga

marengu rahvastikufookus: perede majanduslik

seotud Eesti väiksusega. Seetõttu ei ole kõik

olukord ning selle seos sündimusega; meeste ja

rahvusvaheliselt heaks kiidetud rahvastikupo-

naiste eluea suur erinevus ning selle seos riski-

liitika lahendused Eesti oludes sobivad.

käitumisega; vananemine ning eakate tööhõive;

• Eestil tuleb välja töötada ja rakendada omad
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rahvastikupoliitika meetmed, mis ei oleks vastu-

vajaduste vastuolu ning sellega seotud rändeprob-

olus inimõiguste tagamise ning rahvusvaheliste

leemid; rände mõju rahvastiku koosseisule ja Eesti

õigusriigi normidega ja samas vastaksid nii Eesti

jätkusuutlikule arengule. Esimese, 1995. aasta EIA

kultuuriruumi kui keskkonna jätkusuutlikkuse

rahvastikuosa fikseerib taasiseseisvunud Eesti rah-

eesmärkidele, sotsiaalse sidususe suurendamise

vastiku hetkeolukorra ja defineerib selles tulenevalt

vajadustele ning majanduse ja heaolu tagamise

keskse probleemina taastetasemest madalama

soovidele.

põlvkondade vaheldumise.
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Massiline sisseränne on Eesti rahvaarvu kasvu
”hoidnud
suhteliselt kõrgel tasemel kogu sõja-

aastatel 1996, 2000, 2002, 2008 ja 2013, aidates

järgsel perioodil. Ometi on rahvastiku sisearen-

olulisel määral kaasa sellele, et Eesti avalikkus ja

gut selle aja jooksul tegelikult iseloomustanud

koos sellega ka poliitikud hakkasid teravalt tead-

pigem taastetasandist madalam põlvkondade

vustama perede vaesuse seost laste sündimisega.

taasiseseisvumise järgsel esimesel aastakümnel

vaheldumine. Eestlastel ilmnes rahvastikukadu
muutus negatiivseks 1991. aastal. Järsu sündi-

sündivuse ja negatiivse iibe tõttu on
”EestiMadala
demograafiline olukord viimase 10–15 aasta

muslanguse, keskmise eeldatava eluea lühiduse

jooksul muutunud riigi ja rahvuse jätkusuutliku

ning vananenud rahvastiku mõjude liitumise tõttu

arengu seisukohast kriitiliseks. Seetõttu ei ole

võib väita, et Eestis on praegu maailma suurim

ka üllatav, et täna räägitakse meil perekonna

loomulik negatiivne iive. (EIA 1995, lk 27)

kontekstis peamiselt tema bioloogilise repro-

juba 1970. aastatel. Kogurahvastiku loomulik iive

duktsiooni funktsioonist. Samas on ka vaesuses
Kuivõrd iibeprobleemid on seotud nii

elavate laste osakaal lubamatult suur, koolist

sündimuse kui suremusega, on ka EIA sisus

väljalangevus ja narkosõItlaste arv kasvab ning

rahvastikuprobleemide käsitlus tihedalt

alaealiste kuritegevus ja prostitutsioon on muu-

põimunud inimarengu indeksi tervise

tunud omaette sotsiaalseks probleemiks. See näi-

komponendiga, mille põhiliseks mõõdikuks

tab, et Eesti perekonnal on viimasel aastakümnel

on oodatav eluiga sünnimomendil ning

olnud raskusi mitte üksnes reproduktiivse funkt-

tervena elatud aastate määr.

siooni, vaid ka mitme teise olulise funktsiooni
täitmisega. (EIA 2003, lk 32)

Rööbiti järsu sündimuse langusega iseseisvuse
taastamisele järgnenud stressirohkel ajal toimus ka

Sotsiaalteadlaste panus lastega perede

Eesti elanikkonna tervise järsk halvenemine, mida

olukorra analüüsimisel ja analüüsi tulemuste

peegeldas oodatava eluea lühenemine 1990.–1995.

jõuline kajastamine inimarengu aruannete

aastal 0,7 aasta võrra (vt tabel 2). Eesti tervishoiu-

abil on üks markantsemaid positiivseid näiteid

näitajate dünaamikat, oodatava eluea ja tervena

EIA rollist Eesti sotsiaalpoliitika arengus.

elatud aastate pikenemise tegureid, vägivaldsete
surmade ja tervistkahjustava riskikäitumise vähen-

Suuresti tänu inimarengu aruannete kaudu

damist, uimastite ja alkoholitarbimise mõju üha

edastatud sõnumile, et Eestis viib lapse sünd pal-

nooremas eas on käsitlenud põhjalikumalt EIA

jud pered allapoole vaesuspiiri, hakati ette võtma

2008, 2009, 2010/2011 ja 2012/2013. Oodatava

jõulisi samme perede ja laste vaesuse vähenda-

eluea ja suremuse muutumist Balti riikides vaatleb

miseks (näiteks vanemapalk aastast 2004, lastega

lähemalt EIA 2010/11.

perede toetuste märkimisväärne suurendamine

Rahvastiku temaatika on otseselt seotud sot-

aastatel 2014–2016). Paraku ei saa sedasama öelda

siaalpoliitikaga nii sündimuse ja perepoliitika

vananemise probleemide lahendamise kohta, mille

vahelise mõju kui rahvastiku ealisest struktuurist

puhul nii mõjusaid sõnumeid kui ka tõhusaid polii-

tuleneva ühiskonna vananemise teema kaudu.

tika rakendusi alles otsitakse. Fookus on siin olnud

Vananemise teemat on eri aastatel puudutatud

pigem sotsiaalkaitse, tervishoiukulude ja tööhõive

muutustega kohanemise, tööhõive, eakate

majanduslikel aspektidel kui tervena elatud aastate

elukvaliteedi, ühiskonna sidususe ja piirkondliku

pikendamise vaatepunktil. Erandiks on EIA 2008,

arengu vaatevinklist (EIA 1995, 1998, 2003, 2008,

milles käsitletakse eakate elukvaliteeti.

2010/2011, 2012/2013, 2016/2017). Sündimus ja
perepoliitika on aga olnud EIA üks põhiteemasid

Rahvastikuprobleemid
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rändeprobleemide nihkumist tähelepanu fooku-

silmas nii majandusarenguks vajaliku kvalifitseeri-

sesse, kusjuures hinnanguline suhe on muutunud

tud tööjõu juurdekasvu kui ka sisserändajate Eestis

peaaegu vastupidiseks: kui 1990-ndatel oli kõne

lõimumise potentsiaali. EIA 2016/2017 pakub selle

all sisserändega seotud negatiivsed aspektid ning

kokkuleppe saavutamiseks ka konkreetseid lahen-

väljarännet nähti pigem positiivsena, on 21. sajandil

dusvariante, mis sisaldavad õpirände soodustamist

muutunud aktuaalseks väljaränne kui oht rahvastiku

ning sisserände filtreerimise põhimõtteid.

kestlikkusele ning sisserändega seoses tõstetakse

Veel ühe uudse probleemina tõstatab EIA2016/

pigem esile positiivset rändesaldot kui selle ohu

2017 ka tihedamate sidemete, sh eestikeelse hari-

leevenemist. Olles kogu aeg olnud n-ö foonina

duse võimaluste arendamise välismaal kujunenud

teadvustatud, jõuab rändetemaatika EIA-s esiplaa-

uue eesti diasporaaga, eriti arvestades noorte ja

nile selle sajandi esimese aastakümne lõpul seoses

lastega perede suurt osakaalu väljarännanute

järsult suurenenud väljarändega majanduskriisi ajal.

seas. Rõhutatakse nende sidemete olulisust nii

Väljarände käsitlus Eesti ja Läti madala iibe kon-

võimaliku tagasirände motivatsiooni kui eesti keele

tekstis omandab dramaatilise värvingu Balti riikide

kestlikkuse vaates.

arengut võrdlevas 2010/2011 EIA-s, kus seda vaada

EIA pideva tähelepanu all on olnud ka Eesti-

takse kui Balti riikide ellujäämisküsimust. Rände

sisene ränne, eeskätt seoses regionaalse ebavõrd-

demograafiline, sotsiaalne, majanduslik ja kultuuri

suse kasvuga ning ääremaastumise probleemidega.

line mõju kajastub inimarengu aruannetes seoses

Piirkondliku arengu kontekstis räägiti sellest juba

majanduse arengumudeli valikutega, sisserända-

1996. aasta EIA-s, samad probleemid kajastuvad

jate lõimimise probleemistikuga ning maaelanike

ka 2009. aastal regionaalarengu analüüsis, kus

sümboolse ilmajäetuse ja ääremaastumise käsitlus-

antakse ka soovitusi tööhõive suunamiseks Tallin-

tega. Rändeprobleemide oluline aspekt puudutab

nast ja Harjumaalt välja teistesse piirkondadesse.

ka sõjajärgsete aastate massilise sisserände tõttu

Kesksel kohal on siserände temaatika ka viimastes

muutunud elanikkonna etnilist koosseisu, millest

2016/2017 ja 2019/2020 EIA-des seoses linnastu-

tulenevaid probleeme vaatleme lähemalt EIA lõi-

misega ning rahvastiku struktuuri negatiivsete ten-

mimistemaatika kontekstis. Välja- ja sisserände

dentsidega kõikjal Eestis peale kahe suurema linna,

ning sündimuse praeguse ja võimaliku tulevase

Tallinna ja Tartu. EIA 2019/2020 käsitleb siserännet

koosmõju põhjalik analüüs leidub EIA2014/2015

ka positiivselt, maale tagasimineku ning kaugtöö

ning EIA2016/2017 köidetes, kus sõnastatakse Eesti

võimaluste perspektiivis. Lähemalt vaatleme piir-

jaoks uudsena rändepöörde kontseptsioon.

kondliku arengu probleemistikku allpool seoses

Tunnistades tõsiasja, et heaolu kasv on kaasa

keskkonna ja territoriaalse arengu teemaga.

toonud Eesti muutumise väljarände maast suure-

EIA on püüdnud avada rändeprotsesside aja-

neva sisserändega riigiks, ning arvestades ka seda,

loolist konteksti ja tänapäevaseid suundumusi,

et rahvastikuteadlased ei pea reaalseks poliitikute

näidates, et rännet poliitika objektina iseloomustab

püstitatavat eesmärki tõsta lähikümnenditel Eestis

keerukate sise- ja välistegurite koosmõju, mida

sündimus taastetasemeni, sõnastavad teadlased

tuleb arvestada mistahes meetmete planeerimi-

EIA 2016/17 lehekülgedel selgelt rändepoliitika

sel. Seetõttu peaks tõenduspõhine rändepoliitika

uued väljakutsed ja võimalused mitte probleemi,

lähtuma ränderühmade iseärasusi arvestavast

vaid lahenduse võtmes. Arvestades ka hoogustuvat

põhjuste ja mõjude analüüsist.

rahvastiku vananemist ning teravnevat kvalifitseeri

Kokkuvõtvalt võib öelda, et aastate jooksul on

tud tööjõu defitsiiti, peetakse Eesti jätkusuutliku

teadlased selgitanud EIA lehekülgedel rahvastiku-

arengu jaoks möödapääsmatuks ühiskondliku

protsesside objektiivset iseloomu ning näidanud,

kokkuleppe saavutamist sisserände reguleerimise

milliste meetmetega neid protsesse üldse oleks

mõistlike põhimõtete kohta, mis ühtaegu peaks

võimalik Eesti riigil reguleerida.
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Silmas pidades Eesti sisemiste demograafiliste

mõtlema nii rändepoliitika Eesti jaoks parimaid

protsesside ebasoodsat suunda, on inimarengu

variante (EIA 2016/2017) kui ka valmistuma nn kest-

aruanded kutsunud Eesti avalikkust ja poliitikuid

likuks kahanemiseks (EIA 2014/2015, 2019/2020).

võimalikke arenguid kainelt hindama ning läbi

Tabel 3. Rahvastikuprobleemid Eesti inimarengu aruannetes 1995–2020
Aasta

Teemad ja probleemid

Autorid

1995

Demograafilise arengu ajastus Eestis. Tervis, sündimus, suremus
Rahvastiku kasv ja koosseis. Abielu ja perekond. Rahvastiku
vananemine. Rahvastiku- ja majandusarengu ebasünkroonsus.

K. Katus, L. Sakkeus

1996

Perede elutingimuste muutumine. 1980. aastate lõpus ja
1990. aastate alguses pereelus toimunud muutused. Peretüübid.
Rahvastiku terviseseisund.

A. Narusk, M. Josing,
A. Ahven, A. Lipand

1998

Erinevad generatsioonid üleminekuperioodi Eestis

A. Tallo, E. Terk

2000

Muutuv perekond Eestis ja Euroopas. Eesti perepoliitika Euroopa
kontekstis

L. Hansson

2002

Eesti perepoliitika eesmärgid, tegelikkus ja tulemused 1993–2001
Peresuhete roll teismeliste kehaimidži kujunemisel
Lastekaitsepoliitika kujundamisest: probleemid ja tulevikusoovid

M. Ainsaar, L. Hansson,
E. Heinla, I. Pettai,
M. Ratnik, E. Rüütel,
T. Tulva, H. Zilenski

2003

Perekonna funktsioonidest ja perepoliitikast
Psühhosotsiaalselt ohustatud noored ja lapsed ning nende abivajadus.
Sotsiaalsete riskiteguritega lapsed varjupaigas
Vananev ühiskond: omavastutus ja ühisvastutus

L. Hansson, E. Heinla,
M. Järvelaid, A. Kiis,
A. Tiko, T. Tulva

2008

Eesti demograafiline areng ja selle jätkusuutlikkus.
Tervena elatud aastad. Rahva tervis ja elukvaliteet.
Lapse elukvaliteet. Eakate elukvaliteet.
Majanduskriisi mõju rändele

A. Aaviksoo, D. Kutsar,
G. Paat, H. Rannala,
L. Sakkeus, A. Tammur,
E.-M. Tiit, M. Vähi

2009

Tervis ja keskkond

A. Saava

2010/
2011

Siirdeaja demograafiline hind ja Baltikumi tulevik
Eluiga ja suremus

M. Ainsaar, I. Krumins,
V. Stankuniene

2012/
2013

Eesti rahvastiku jätkusuutlikkus. Sündimuse muutused
ajaloolises kontekstis
Eluiga ja tervis

A. Puur, L. Sakkeus,
T. Tammaru,
R.-A. Kiivet

2014/
2015

Nüüdisaegne väljaränne: ulatus, põhjused ja mõjud Eesti arengule
Väljarände põhjendused ja rändajate muutuv kuuluvus
Tööränne Eestis. Eesti elanike välismaal töötamine

T. Tammaru, R. Eamets,
M. Saar, M.-L. Jakobson, S. Krusell, A.
Tõnurist

2016/
2017

Kas Eestis toimub rändepööre? Välisrände suundumused 2000–2015
Ränne ja Euroopa demograafilised väljakutsed. Eestlased maailmas
Hargmaisus. Sündivuse ja sisserände koosmõju rahvastikumuutustes

T. Tammaru,
A. Puur, A. Tammur.
A. Puur, L. Sakkeus,
K. Kumer-Haukanõmm,
K. Talve, R. Ahas, E. Terk

2019/
2020

Linnastumise mõjud rahvastikule, pendelrände suurenemine, mitmepaiksus, maaelanikkonna vananemine, rahvastiku kahanemise prognoos, asustusstruktuuri muutumise stsenaariumid

K. Leetmaa,
K. Grishakov

Rahvastikuprobleemid
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2. Heaolu, sotsiaalne
sidusus, elukvaliteet
Heaoluprobleemide käsitlemisest Eesti inimarengu

ühiskondliku kaaluga, aidates kaasa lastega

aruannetes 25 aasta jooksul kooruvad välja järg-

perede probleemistiku muutumisele Eesti sot-

mised üldistused ja järeldused:

siaalpoliitika prioriteediks.
• Analüüsides sotsiaalse kihistumise kujunemist,

• Osutades kiire majanduskasvu ning neoliberaalse

on EIA pööranud tähelepanu nii selle protsessi

majanduspoliitika varjuküljena suurenevale sot-

objektiivsetele, struktuursetele külgedele kui ka

siaalsele ebavõrdsusele ja sellega vastanduvale

heitnud valgust kihistumise subjektiivsele kon-

siirdekultuurile omasele edukultusele, on EIA

tekstile, mis on seotud valitsevate väärtustega

eesmärgiks olnud Eesti poliitika muutumine sot-

ja oma elukvaliteedi võrdlemisega endast roh-

siaalselt tundlikumaks. Selle tulemusel oman

kem ja vähem edukamatega selles ühiskonnas

dasid vaesuse ja ebavõrdsuse mõisted objektiivse

kehtivate kriteeriumide alusel. Viimaste puhul

statistilise ja sotsiaalmajandusliku sisu ja muutu-

on esile toodud Eestile omast materialistlike

sid poliitika instrumentideks. Vaesuse tähendust

väärtuste domineerimist ning edukriteeriumide

analüüsiti nii rahvastiku- ja perepoliitika seisu

mõjutatust jõukamate riikide, eriti Põhjamaade

kohalt kui ka süvenevast kihistumisest tulenevate

elustandardist, mis teravdab Eesti ühiskonnas

sotsiaalsete pingete kontekstis.

sotsiaalse ilmajäetuse sündroomi. Samuti on

• EIA on esimestest aastakäikudest alates juhtinud
poliitikute ja avalikkuse tähelepanu ohtudele,

osutatud subjektiivse kihistumise rahvuslikele
ja põlvkondlikele erisustele.

mida kätkeb taasiseseisvunud Eesti ühiskonna

• Eesti ühiskonnas toimuv väärtusnihe postmo-

lõhestumine ‘võitjateks’ ja ‘kaotajateks’, mille

dernsete, mittemateriaalsete väärtuste suunas

taga on eri piirkondade ja rahvarühmade majan-

ilmneb EIA heaolutemaatika rikastumises uute

duslike võimaluste ebavõrdsus ja sotsiaalne

vaatenurkadega, mis seostavad heaolu elukvali

ilmajäetus, ning mida veelgi teravdas ‘kaotajate’

teedi muutustega info- ja tarbimisühiskonnas.

avalik marginaliseerimine, nende probleemidest

Viimaste aastate EIA toob esile uue pöörde

mööda vaatamine.

heaolutemaatikas, tuues esile avaliku ruumi,

• EIA tähelepanu keskmes on olnud perede hea-

loodusliku ja virtuaalkeskkonna mõju heaolule.

olu, eri peretüüpide elukvaliteet ja laste vaesu

• Olulise tagatisena Eesti jätkusuutlikule arengule

sega seotud probleemistik. EIA-s põhjalikult

nähakse Eestile sobiva heaolumudeli kujun

käsitletud perede heaolu seos sündimusega

damist, mis vajaks pikemaaegset ühiskondlikku

seejuures andmed perede langemisest alla vae-

kokkulepet selle kohta, millist teed pidi liikudes

suspiiri pärast laste sündi, on olnud eriti suure

saab Eesti parimal moel arendada oma inim-
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Foto: Ollyy / Shutterstock

vara ning kindlustada sotsiaalse ja kultuurilise

perede vaesusest kui kõige tõsisemast problee-

jätkusuutlikkuse ka karmides majanduslikes ja

mist. Sellega kaasneb pilt ebavõrdsuse süvene-

poliitilistes tõmbetuultes.

misest reformide mõjul. Aastate jooksul on Eesti
inimarengu aruannetes käsitletud ühe olulisema

ÜRO Inimarengu indeksis on heaolu esindatud

teemana vaesuse ja sissetulekute ebavõrdsust ning

rahvusliku kogutoodangu või rahvatulu näitajaga

sotsiaalset ilmajäetust ja tõrjutust, mis tõuseb esile

elaniku kohta. ÜRO inimarengu aruannetes aga

EIA heaolukäsitlustes aastatel 1996, 1997, 1998, 1999,

kirjutatakse heaolu lahti väga laiaulatuslikult,

2009, 2013. Viimaste aastate inimarengu aruannetes

alates majanduslikust konkurentsivõimest ning

(2014/2015, 2016/2017, 2019/2020) on eriti jõuli-

lõpetades vaesusriskide, töösuhete muutumise,

selt esile kerkinud heaolu seos keskkonnaga nii

elukvaliteedi ja individuaalse õnnetundega.

ökoloogilises kui territoriaalse arengu perspektiivis.

Ka Eesti inimarengu aruannetes seostuvad

Vaesuse toomine sotsiaalteadlaste

heaoluprobleemid väga erisuguste

poolt avaliku tähelepanu keskmesse oli

tasandite ja valdkondadega, kusjuures

1990-ndatel märgilise tähtsusega.

käsitluse fookused on ajaga märkimisväärselt
muutunud (vt tabel 4).

1996. aasta EIA teravdab tähelepanu ‘võitjate’ ja ‘kaotajate’ vahel laiuvale kuristikule, 1997.

Esimesel perioodil oli domineerivaks problee-

aasta EIA-s tutvustab Dagmar Kutsar Eesti ava-

miks vaesus, mis sel ajal kummitas enamikku Eesti

likkusele seni tundmatut deprivatsiooni mõistet

elanikest. Juba esimene EIA1995 tõstab tähelepanu

ning toob arutellu materiaalsele vaesusele lisaks

keskmesse sissetulekute ebavõrdsuse ja räägib

uue teemana sotsiaalse tõrjutuse, mis püsib ühe

Heaolu, sotsiaalne sidusus, elukvaliteet
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põhiprobleemina läbi kõigi aastate, omandades

käsitlevad ka majandusteadlased objektiivsete

uusi varjundeid seostatuna rahvussuhetega, soo-

ja subjektiivsete heaolunäitajate seoseid. Nende

lise ebavõrdsusega, noorte ja eakate olukorraga

toodud andmed näitavad, et heaolu subjektiivne

tööturul ning ka maaelu taandarengu ja linnaruumi

hinnang on Eestis tunduvalt kõrgem kui näiteks

segregatsiooniga ning isegi digiarengutega. 1997.

Ungaris, kelle objektiivne näitaja on Eestiga sarnane.

aasta aruandes tuuakse esile sotsiaalse deprivat-

Samas on Eesti subjektiivse heaolu tase suhteliselt

siooni (ilmajäetuse, tõrjutuse) levik elanikkonna

lähedal Saksamaale, hoolimata objektiivse üld-

enamuse hulgas, mis tekitab kasvavat võõrdumist

näitaja väärtuste väga suurest erinevusest nende

Eesti riigi suhtes. Uuringuandmetele toetudes

kahe maa vahel Eesti kahjuks. Aruandes oletatakse,

näidatakse juba siis, et Eesti ühiskond on jaotunud

et Eesti suhteliselt kõrge subjektiivse heaolu hin-

kolmeks üksteisega mittesobituvaks koosluseks:

nang võrreldes tegeliku olukorraga on tõenäoliselt

5–10% üliedukaid peresid, 10–15% tõrjutud peresid

mõjutatud majanduse kiirest arengust ja elujärje

ja 75–85% neid peresid, keda lahutab tõrjutuist

tuntavast paranemisest lähiminevikuga võrreldes.

mitmekordne tulu ja tarbimise erisus.
Eriti dramaatiliselt ilmneb sotsiaalne tõrjutus

Ehk teiste sõnadega, tegemist on samasuguse

2002. aasta EIA-s kajastatud Pärnu metanooli

‘sotsiaalse kannatlikkuse’ sündroomiga, mis

tragöödias. Majanduskasvu ja majanduslanguse

legitimeeris radikaalseid majandusreforme

mõju sotsiaalse tõrjutuse levikule võetakse luubi

1990. aastate alguses.

alla 2014/2015. aasta EIA-s. 2016/2017. aasta EIA
toob esile vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse seosed
väljarändega.

Majanduslikust jõukusest hoopis madalamad
”elukvaliteedi
näitajad, kehv tervis ja lühike eluiga
pole meie õnnetundele ja rahulolule senini mär-

Kui esimesel aastakümnel peale iseseisvuse

kimisväärset mõju avaldanud. Või siis on meie usk

taastamist käsitleti vaesust ja ebavõrdsust

iseendasse, oma perspektiividesse ja meie insti-

pigem kui ületatavat nähtust, siis nullindatel

tutsionaalsesse võimekusse aidanud selle nega-

muutus ilmseks, et vaesuse ja rikkuse vahe

tiivse teguri mõju elimineerida. Küsimus on selles,

kord on hakanud end Eesti ühiskonnas taas

kas see optimism ja positiivne suhtumine elab

tootma sotsiaalse kihistumise kaudu.

üle ka kättejõudnud majanduslanguse perioodi.
(EIA 2008, lk 130)

Sotsiaalne kihistumine ja sellega kaasnevad
püsivad erinevused inimeste valikuvabaduses ja

1990-ndate lõpu finantskriisi ajal võimaldas

eneseteostuse võimalustes on esile toodud EIA

seesama sotsiaalse kannatlikkuse sündroom Eestil

2006, 2009, 2012/2013 sisus. Heaolu subjektiivse

ellu viia üsna karmi kärpepoliitikat, valmistudes

ja objektiivse külje seoseid aitab avada ka elukvali

samal ajal üle minema kroonilt eurole, mis ka edu-

teedi mõiste, mis on kesksel kohal EIA 2008 ja EIA

kalt õnnestus. Eesti paradoksaalne sitkus kriisiajal

2012/2013 sisus ning põimub keskkonna teema-

äratas ka rahvusvahelist tähelepanu.

dega aastal 2009, aga ka EIA 2019/2020 käsitlu-

Püüdes seletada Eestis (ja ka teistes Balti riiki-

sega linnakeskkonna kvaliteedi, avaliku ruumi ja

des) ilmnevat paradoksi, kus rahvas sotsiaalsetest

teenuste kättesaadavuse üle. Kihistumise teema

hädadest hoolimata jätkuvalt toetab liberaalset

puhul väärib tähelepanu selle objektiivsete ja sub-

majanduspoliitikat ning on valmis avaldama poo-

jektiivsete tegurite käsitlemine, mis aitab märgata

lehoidu karme kärpeid tegevale parempoolsele

kihistumise majanduslike põhjuste kõrval ka selle

valitsusele, on Soome poliitikateadlane Henri

seotust inimeste vajaduste, enesehinnangu ja ühis-

Vogt (2011) kasutanud mõistet „rahvusliberalism”.

konnas valitsevate väärtustega. EIA 2008 raames

Tema arvates väärtustab rahvusliberalism riiki kui
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rahvusliku eneseteostuse vahendit, mille kaudu

Heaolu temaatikal on seega nii rahvusvahe

legitimeeritakse kollektiivse eduloo nimel sotsiaal-

lises inimarengu käsitlusviisis kui ka Eesti

seid ohvreid (näiteks tõrkumata toetada kriisikär-

inimarengu aruannetes olnud oluline

peid, mis valusalt puudutasid nii lastega peresid,

filosoofiline ja ideoloogiline tähendus.

töötajate sotsiaalset turvalisust kui ka koole ja
kultuuriasutusi). Kommenteerides Eesti viimaste

Seda on seostatud nii Eesti jaoks sobiva arengu-

valimiste tulemust, mis jättis võimule kriisiajal

mudeli valikutega kui ka diskussioonidega heaolu-

karme kärpeid teinud parempoolse koalitsiooni,

riigi tuleviku üle, mis puudutab maailmavaatelisi

on Henri Vogt öelnud:

küsimusi Eesti riigi soovitavast või ebasoovitavast
sekkumisest vabaturu mõju leevendamisesse ja

Need tulemused näitavad, et Eestis kahe aasta
”kümne
jooksul viljeldud majanduslik ja poliiti-

riigi osast inimeste heaolu tagamisel. Võrreldes

line suund on nüüd võitnud kodanike laialdase

Lätis ja Leedus, on kriitiliselt esile toodud nn Balti

toetuse. Paljud nimetavad seda suunda „neo-

nn rahvusliberaalse heaolumudeli erijooned, mille

liberaalseks”, kuid mina kasutaksin pigem selle

puhul makromajanduslike edusammudega ei

kohta mõistet „rahvuslik-uusliberaalne” või isegi

kaasne sotsiaalkulutuste kasvu. Laiem filosoofiline

„rahvusliberaalne”, tugeva rõhuasetusega „rah-

sisu on ka heaolu objektiivse ja/või subjektiivse sisu

vusel”. Teiste sõnadega, Eesti poliitilise süsteemi

küsimus, nagu ka hea elu mõiste üldiselt. Nendest

põhiliseks energiaallikaks on jätkuvalt rahvus-

probleemidest saab Eesti inimarengu aruannete

liku kokkukuuluvuse tunne, kuulumine etniliste

lugeja aimu, kui ta võrdleb EIA heaolupeatükkide

eestlaste kogukonda. Kõigel, mis ühiskonnas ette

eri autorite teoreetilisemaid käsitlusi (EIA 1998,

võetakse, on samal ajal rahvuslik mõõde, ka iga

2006, 2008, 2009, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015).

heaoluga seotud probleemide lahendusi Eestis,

inimese argipäevased tööpingutused on olulised
kogu riigi, mitte ainult tema isikliku heaolu tõstmiseks. Ja seda kõike hoolimata individualistlikest
suundumustest, mis on Eestis selgesti nähtavad.
Skandinaavias on sellised rahvuslikud mehhanismid palju nõrgemad. (EIA 2010/2011, lk 194–195).
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Tabel 4. Heaolu ja ebavõrdsuse probleemid EIA-des 1995–2020
Aasta

Teemad ja probleemid

Autorid

1995

Tulu- ja palgapoliitika. Segregatsioon tööturul ja palgavahed
Piirkondlik ebavõrdsus sissetulekutes

A. Kudo, M. Josing

1996

Võitjad ja „kaotajad”. Kes nad on? Vaesus – peamine pereelu
probleem. Vaesuspiir. Riskirühmad. Perede tulude struktuur ja
dünaamika. Elukvaliteedi võrdlusnäitajad. Töö ja sissetulek

A. Narusk,
A. Aarelaid-Tart,
A. Kerge

1997

Elanike tulud ja tarbimine. Perede rahapaigutused. Deprivatsioon:
heaoluvõimaluste puudujäägid. Suhtelise deprivatsiooni ja vaesuse
jaotumine Eestis, Rootsis ja Suurbritannias. Sotsiaalse tõrjutuse
riskirühmad Eestis

M. Josing, D. Kutsar

1998

Tulujaotus Eestis ja tema erisused. Kohanemisstruktuur integratsiooni
näitajana. Eesti sotsiaalkaitsest Euroopa Liidu taustadel

M. Viies, I. Pettai, T. Püss

1999

Rikkus versus vaesus. Vaesusega uude aastatuhandesse?

E. Terk, D. Kutsar,
E. Käärik

2002

Elukvaliteet ja teeninduskultuur.

H. Tooman

2003

Sotsiaalne ebavõrdsus Eestis: tegelikkus ja inimeste hinnang.
Sotsiaalsete probleemide identifitseerimisest Pärnu metanooli
tragöödia näitel

E. Saar, K. Lõhmus,
O. Roots

2006

Eesti elu inimeste hinnangutes. Eesti ühiskonna objektiivne ja
subjektiivne kihistumine

J. Hämmal, R. Vöörmann

2008

Individuaalse elukvaliteedi muutumine 1994–2008. Elukvaliteedi
tüpoloogia. Eluga rahulolu ja õnnelikkus. Heaolu ja majandusareng.
Majanduspoliitika ja sotsiaalpoliitika seosed

A. Trumm, K. Kasearu,
A. Realo, E. Terk, A. Kaasa,
H. Kaldaru, A. Purju

2009

Kihistumist mõjutav institutsionaalne keskkond. Sotsiaalne kihis
tumine inimeste subjektiivsetes hinnangutes. Sissetulekute
erinevuste kasv aastatel 1989–2009

E. Saar, J. Helemäe,
K. Lindemann,
M. Pashkov, M. Kazulja

2010/
2011

„Balti heaoluriik” pärast kahtkümmet muutuste aastat: sotsiaalpoliitikate võrdlus. Subjektiivse heaolu muutus Balti riikides 1990−2009

M. Ainsar, J. Aidukaite

2012/
2013

Heaolu ja elukvaliteet. Heaoluriik. Sissetulekute ebavõrdsus.
Subjektiivne heaolu. Heaolu keskkonnamõõde. Eesti elukvaliteedi
paradoksid

M. Heidmets, A. Toots,
K. Kerem, K. Põder,
T. Roosalu, M. Jüssi

2014/
2015

Heaolu kasv, selle mõju ja perspektiivid. Heaoluprobleemid ja
Eesti elanike tajutud sotsiaalne tõrjutus ja majanduskriisi eelsel
ja järgsel perioodil (2004–2012). Eesti heaolupoliitika uuemate
heaolukäsitluste taustal

E. Terk, A. Toots,
K. Kasearu, A. Trumm,
T. Lauri

2016/
2017

Kiire heaolu kasv, kuid endiselt suur ebavõrdsus

T. Tammaru, K. Kallas,
R. Eamets

2019/
2020

Nüüdisaegsed elamistingimused kui privileeg. Ligipääsetavuse
muutused kui ebavõrdsuse allikas

T. Tuvikene, M. Rehema,
D. Antov
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3. Töö ja tööturg

Tööturu probleemide käsitlemisest Eesti inim

ajakohastamist ja kõigis Eesti piirkondades

arengu aruannetes 25 aasta jooksul kooruvad

võrdseid kaugtöö võimalusi tagava digitaalse

välja järgmised üldistused ja järeldused:

infrastruktuuri väljaarendamist.
• Tööhõive muutumise, eri kvalifikatsiooniga töö-

• Siirdeaastate muutused Eesti sektoriaalses

jõu vajaduse, töö ja hariduse, õiglase töötasu,

hõivestruktuuris on olnud kordi kiiremad, kui

paindlike töösuhete probleemide lahendamine

seda on olnud analoogilised muutused Lääne-

nõuab eri ametkondade ning sotsiaalpartne-

maailmas ja Põhjamaades. See on põhjustanud

rite koostööd. Eestis puudub tulevikku vaatava

tõsiseid sotsiaalseid traumasid eriti maaelanik-

tööpoliitika välja töötamiseks vajalik institutsio-

konnale, kuid ka suurendanud Eesti töötajate

naalne struktuur.

valmisolekut edasisteks muutusteks ja tõstnud
kohanemisvõimet paindlikumaks muutuval
tööturul.
• Eesti tööturul on mõne sotsiaalse rühma kar-

Töö ja inimareng on indiviidi pilguga vaadates
seotud sissetuleku, elukvaliteedi ja eneseteostusvõimaluste probleemidega, ühiskonna pilgu läbi

jäärivõimalused ebaõiglaselt pärsitud (mitte-

aga majanduse arenguks vajaliku kvalifitseeritud

eestlastest noored, väikeste laste emad,

tööjõu kui inimvara efektiivse rakendamise ja

vanemaealised, kaugemate piirkondade ela-

tootmisega.

nikud). Võrdsete võimaluste loomine tööturul
kõikidele tööealistele, sõltumata vanusest,

Töö temaatikale on Eesti inimarengu aru

soost ja emakeelest, parandaks tööhõivet,

annetes ruumi leitud eranditult igal aastal,

tõstaks sotsiaalset mobiilsust ning vähendaks

olgu siis seoses majanduse arengu, hariduse,

mõnevõrra rändesurvet. Vajalikud meetmed

perede või rändega.

puudutaksid eesti keele täiendõpet kõrgtasemel, töö- ja pereelu ühitamiseks sobivaid töö-

Jälgides nii objektiivseid muutusi hõivestruktuu-

tingimusi, vanemaealistele suunatud täiend- ja

ris kui ka töö ja tööturu teemade rõhuasetusi läbi

ümberõpet, soodustusi töökohtade liikumiseks

25 aasta, saame siingi, nagu eelpool käsitletud

keskustest ääremaale.

heaolu valdkonnas, märgata Eesti inimarengu

• Eesti elanike seas kasvab kiiresti töösuhete

probleemistiku ja käsitlusviisi muutumist. See

hargmaisus, levib kaugtöö tegemine ning digi-

kajastab Eesti liikumist vaese siirderiigi olu

taalplatvormide töine kasutamine. See nõuab

korrast suhteliselt kõrge heaoluga ja inimarengu

tööseadusandluse ning sotsiaalkaitsesüsteemi

tasemega ühiskondade hulka ning tööga seotud

Töö ja tööturg
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Foto: Dmitry Kalinovsky

materialistlike ellujäämisväärtuste kõrval post-

EIA lugejale antakse teada töösuhete paindli-

materialistlike eneseteostusväärtuste esiplaanile

kuks muutumise pluss- ja miinuspooltest, kusjuures

nihkumist (vt tabel 5). Üldise vaesusega võitle-

inimarengu seisukohalt jääb positiivne pool selgesti

vatel 1990. aastatel olid rohkem esiplaanil hõive

ülekaalu, seda eriti soolise võrdsuse, töö- ja pereelu

taseme ja struktuuri muutumine, töötus ja tööturu

ühitamise ja mitmekesisemate töövõimaluste ning

paindlikkus siirde- ja kriisiaegadel (EIA 1995, 1996,

elulaadivalikute aspektist. Ärevust tekitavalt hakkab

1997, 1998, 1999) ning sotsiaalne ebavõrdsus töö-

kõlama noorte marginaliseerumise teema.

turul (EIA 1995, 1997, 1998, 2000). Toetudes Eesti

Viimaste aastate EIA-des (EIA2014/2015,

tööjõu uuringu ning sotsioloogiliste küsitluste ja

2016/2017, 2019/2020) tõusevad esile uute töö

kvalitatiivuuringute andmetele, on süvenetud Eesti

suhete vormid, mis on seotud mobiilsuse, pen-

tööturul valitsevasse ‘klaaslae’ probleemistikku

del- ja välisrände ning kaugtööga, samuti töö

seoses nii mitte-eestlaste noorema põlvkonna kar-

hargmaistumine ja teadlaste mobiilsus, välismaal

jäärivõimalustega kui ka naiste ebavõrdse staatu

omandatud töökogemus. Kuna paljud nendest

sega töösuhetes (EIA 2001). Soolise ebavõrdsuse

teemadest, näiteks kvalifitseeritud tööjõu sisse-

temaatikaga seotult on analüüsitud töö- ja pereelu

ränne, on muutunud nn nurjatuteks probleemi-

ühitamise võimalusi Eestis võrreldes teiste Euroopa

deks, millele ühte, kõigi huvirühmade jaoks õiget

riikidega (EIA 2002). Erilist tähelepanu on pälvinud

lahendust on raske leida, on inimarengu aruanne

noorte raskused tööturule sisenemisel ning hari-

võimaldanud näha neid probleeme erapooletult

duse ja tööturu horisontaalne ja vertikaalne mitte-

ja mitmekülgsemates seostes. Pikaajaliste aren-

vastavus. Samuti on käsitletud tööturu piirkondlike

gute tundmine ja rahvusvahelised võrdlused aita-

erinevuste seoseid linnastumise, ääremaastu-

vad ka otsustajatel eristada soovitut võimalikust

mise ja rändega. Nullindatel tõusevad rohkem

ning vabaneda stereotüüpidest, mis mõnikord

esile postmodernsele ühiskonnale iseloomulikud

takistavad probleemide lahendamist nii inimeste

vaatenurgad: tööturu paindlikkus, noorte enese-

vajaduste kui ka Eesti majanduse ja riigi arengu

teostusvõimalused ning töö- ja pereelu ühitamise

seisukohalt parimal moel. Paljud neist probleemi

probleemid (EIA 2001, 2002, 2003, 2006, 2008,

dest haakuvad hariduse ja töö vahekorraga, sh

2009, 2010/2011).

hariduse väärtustamisega tööturul.
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Tabel 5. Töö ja tööturu probleemid EIA-des 1995–2020
Aasta

Teemad ja probleemid

Autorid

1995

Tööturg ja tööpuudus. Soolised erinevused ja ebavõrdsus tööturul.
Tasustamata töö. Majanduslikud võimalused ja sotsiaalsed suhtevõrgud

A. Kuddo, E. Hindov,
R. Vöörmann?

1996

Tööjõu rakendamine. Tööpuudus. Tööpuudusele vastutoimivad
majanduslikud tegurid. Regionaalne tööpuudus ja ränne. Tööturupoliitika. Tööturu prognoos

R. Eamets, E. Saar,
J. Helemäe, R. Vöörmann

1997

Tööhõive struktuur ja elanike arvu muutumine. Töötud. Ettevõtlus.
Töötasu. Regionaalne palgavahe. Elukohavahetus tööhõive huvides

J. Kõre?

1998

Eesti tööturu potentsiaal ja tööturupoliitika Euroopa Liidu kontekstis.
Elanikkond ja tema erinevad grupid tööturul

R. Eamets

1999

Tööjõuturg ja tööpuudus

R. Eamets

2000

Eesti tööturg ja tööpoliitika Euroopa Liidu kontekstis. Tööturu sooline
dimensioon

R. Vöörmann, K. Philips

2001

Eesti tööturu autsaiderid: väljakutse isikule või ühiskonnale? Erinevate põlvkondade eneseteostamise võimalused tööturul

R. Vöörmann, M. Unt,
J. Helemäe, K. Täht

2002

Eesti tööturupoliitika tagasiteel Euroopasse. Paindlik töötaja paindlikul tööturul? Kas töökoht peaks olema peresõbralik?

R. Vöörmann, M. Unt,
J. Helemäe, K. Täht,
L. Hansson, E. Heinla

2003

Paindlik tööaeg. Noored ja tööturu paindlikkus, noorte eneseteostus
ja positsioon tööturul. Sotsiaalne keskkond ja tööturg
Muutused töö iseloomus – subjektiivsete hinnangute dünaamika

E. Saar, M. Unt,
T. Roosalu

2006

Tööstressi mõju tervisele. Paindlik töökorraldus ja töö ühitamine
pereeluga. Noorte tööpuudus

E. Saar, M. Unt,
L. Hansson, N. Derman

2007

Tööhõive struktuur ja teadmusmajandus, valge- ja sinikraed. Mitte-eestlaste hõive, töötus ja alanev mobiilsus

E. Saar, K. Kasearu,
A. Trumm

2008

Tööturg ja sellega seostuvad poliitikad. Tööhõive kasv. Töö ja pere-elu
ühitamine

R. Eamets, R. Leetmaa

2009

Töötus – suurim proovikivi Eesti inimarengule. Põlvkondadevaheline
sotsiaalne mobiilsus
Naised tööturul: lapsehoolduspuhkuse mõju karjäärivõimalustele

A. Aaviksoo, G. Paat,
K. Nurmela, J. Helemäe,
T. Roosalu, K. Täht

2010/
2011

Tööturg, tööturu paindlikkus ja majanduskriis Balti riikides. Vanus,
töötus ja eluga rahulolu Eestis, Lätis, Soomes ning Rootsis

R. Eamets, A. Realo,
H. Dobewall

2012/
2013

Eesti tööturg rahvusvahelises võrdluses: tööhõive, töötunnid, tööturu
paindlikkus. Tööturu institutsioonid. Kulutused aktiivsele tööturupoliitikale

R. Leetmaa, A. Võrk

2014/
2015

Tööränne Eestis. Tõmbekeskused ja töökohad. Töökohta jõudmise
aeg. Pendeldajate sotsiaalne taust

A. Tõnurist

2016/
2017

Töö hargmaistumine. Välismaal töötanud noored ja nende edukus
tööturul. Teadlasmobiilsuse väljakutse: kuidas „rikastada ajusid”
maailmas, vältides „ajude kadu” Eesti jaoks?

M. Tverdostup, J. Masso,
M. Pajumets

2019/
2020

Töö ja elukoha vahelise seose nõrgenemine, osaajaga kaugtöö levik

A. Plüschke-Altof,
B. Loewen, K. Leetmaa

Töö ja tööturg
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4. Majandus ja innovatsioon

Majandusprobleemide käsitlemisest Eesti inim

esialgsest siirdemajandusest välja arenenud (neo)

arengu aruannetes 25 aasta jooksul kooruvad välja

liberaalsele turumajandusele võinuks olla alterna-

järgmised üldistused ja järeldused:

tiive sotsiaalse või koordineeritud turumajanduse
näol ning kuidas haakub neoliberaalne majandus

• Majandusarengu probleemistik on olnud pea-

mudel teiste inimarengu valdkondadega (hari-

aegu igas inimarengu aruandes üks kesksemaid.

duse, regionaalpoliitika, perepoliitika, tervishoiu,

• Majandusteemade käsitlemine läbi inimarengu

sotsiaalkaitsega).

prisma on stimuleerinud Eesti arengute kriitilist

EIA 1995 ja 1996 majanduskäsitlustes on fooku

refleksiooni, tuues ühelt poolt esile majandusaren-

ses äsjastest reformidest tingitud sotsiaalne trauma,

gut ja innovatsiooni takistavad ühiskondlikud

kõrge sotsiaalne hind, mida makstakse kiire turu-

tegurid ning teisalt otsides teid, mis võiksid viia

majandusele ülemineku eest.

nende takistuste kõrvaldamiseni. Samas on EIA
majanduspeatükkide autorid läbi aastate toeta-

EIA 1997 puhul on märgatav autorite suurenev

nud Eesti majanduslikku optimismi, usku oma

optimism. Kõnekas on juba sissejuhatuses

võimekusse tulla edukalt toime ka järjest keeru-

pakutud deviis: taandarengust pöördepunkti.

kamas globaliseeruva majanduse keskkonnas.
• Majandustemaatika käsitlemine on koondunud

Aruandes tõdetakse, et tehtud reformid on olu-

kolme fookuse ümber:

liselt muutnud Eesti majanduskeskkonda. Eestist

1. Eesti majandusmudel, riigi roll majanduse

on kujunemas liberaalse majandusega riik, mida

arengus;
2. Eesti koht rahvusvahelises väärtusahelas,
konkurentsivõime ja innovatsioonpoliitika,

iseloomustavad riigi vähene sekkumine majandus
ellu ja välismajandussuhete suur tähtsus. Hindade
liberaliseerimine, erasektori kasv, turumajanduslike

3. struktuursed muutused majanduses ja

institutsioonide tugevnemine, majandusliku sta-

tööhõives, tööjõuvajadus ja kvalifikatsioon

biilsuse suurenemine on loonud ühtede arvates

(vt tabel 6).

eeldused pikaajaliseks majanduskasvuks.
EIA 2010/2011 oli pühendatud Eesti, Läti ja Leedu

Kõige üldisemat arutlusainet on pakkunud küsimus

arengu võrdlemisele kahekümne taasiseseisvumis

sellest, milline on ja võiks olla tulevikus Eestile

aasta jooksul, sealhulgas nende majandusarengu

sobiv majandusmudel ehk majandusparadigma.

erisuguse edukuse tegurite selgitamisele. Leedu

On arutletud, millise kapitalistliku majanduse

professor Zenonas Norkus näeb Eesti majanduse

tüübiga Eesti puhul on / võiks olla tegemist, kas

arengus eeskuju Lätile ja Leedule, tõstes esile Eesti
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algsete majandusreformide edukust turumajan-

vidualistlikule konkurentsiideoloogiale ega toeta

duse kiirel käivitamisel ja oligarhide mõjuvõimu

ettevõtete omavahelist koostööd, samuti koostööd

vältimisel. Lähtudes nn kapitalismi variatsioonide

avaliku sektoriga, kurdetakse juba 1998. aastal.

teooriast, näeb Norkus Eestis kõige järjekindlamat

Selline mentaliteet on püsinud mitu kümnendit.

liberaalse ehk turukeskse kapitalismi mudeli järgijat, vastandina Saksamaa nn koordineeritud kapi-

Majandusarengu põhiprobleemina nähakse

talismi mudelile, mida on järginud kõige edukamalt

võimalusi Eesti majanduse tõusuks rahvus

Sloveenia, aga ka Tšehhi vabariik. Norkus hoiatab

vahelises väärtusahelas ning sellega seotud

poliitikuid lihtsameelse soovi eest noppida eri süs-

konkurentsivõime kasvatamist.

teemidest välja oma maa jaoks parimad tükid –
omavahel mittesobivate lahenduste segu võib

Selle põhiprobleemiga on seotud ka küsimus

anda kokku kahetsusväärselt kehva tulemuse. Selle

Eesti kohast rahvusvahelises majandussüsteemis –

näiteks on Jolanda Aidukaite toonud liberaalse

kuulumisest tuumik- või perifeeriariikide hulka (EIA

majandusega sobimatu nõrga sotsiaalkaitsesüs-

2010/2011, 2012/2013, 2014/2015).

teemi (EIA 2010/2011), Ellu Saar aga analüüsinud

Juba EIA 1998 suunab pilgu Eesti majanduse

hariduse ja tööturu vastuolusid. Mõlemal juhul on

arenguvõimele rahvusvahelisel taustal. Esitletakse

tegemist vastuoluga, mis tekkis majanduse kiirel

kolme majanduse arengu stsenaariumi („Skandi

lülitumisel vabaturu süsteemi, ilma et seda oleks

naavia perifeeria”, mille kohaselt Eesti kujutab

tasakaalustanud paindlikum hariduskorraldus või

endast perifeerset allhankemajandust; „Ülevedaja”,

sotsiaalseid riske paremini maandav sotsiaalkaitse

mis samuti on perifeerse, Ida-Lääne suunalise

süsteem. Võrreldes liberaalset turumajandust koor-

transiidimajanduse mudel, ja „Suur mäng”, mis

dineeritud kapitalismi variantidega, mis tagavad

osutab infotehnoloogia rakendamisel põhine-

suurema koostöö nii ettevõtete vahel kui ka riigi

vale läbimurdevõimalusele tuumikriikide hulka).

ja majanduse vahel tervikuna, on majandustead-

Eesti nõrkuseks peetakse tootmise orienteerumist

lased rõhutanud EIA lehekülgedel järjekindlalt

lihtsamatele standardiseeritud toodetele, mis jätab

ettevõtete ja riigi koostööl põhineva majandus-

kasutamata Eesti kõrge üldharidusliku potent-

mudeli paremast sobivusest väikese rahvusriigi

siaali ja arenenud infotehnoloogia kasutamise

majanduse jaoks. Tunnistades, et Eesti areng on

võimalused. Linnar Viik IKT teema liidrina soovi-

oma väiksuse ja ajalookogemuse tõttu unikaalne,

tab juba Tiigrihüppe algusaastal välja arendada

soovitatakse kujundada sellele sobivat liberaalsuse

Eesti majanduses infoühiskonda paremini sobivad

ja koordineerituse sünteesi, mis ühelt poolt säilitaks

majandusharud – kõrgtehnoloogiline klaster:

osapooltele vajaliku tegutsemisvabaduse, teisalt
rendaks majanduse rahvusvahelist konkurentsivõi-

Lähiaastad peavad näitama, kas arvutite
”ekspordiga
edukalt alustanud Eesti infotöös

met. EIA 2012/2013 majanduspeatükis pakub Erik

tuse sektor suudab haarata ka teisi IT turu

Terk eeskujudeks, mida Eesti võiks järgida sellise

segmente ja nihkuda innovatsiooni hanerivis

sünteesmudeli arendamisel, kaks edukat väikeriiki –

koha võrra ettepoole. (EIA 1998, lk 103).

aga tagaks ka valdkondadeülese koostöö, mis suu-

Taani ja Iirimaa. EIA 2014/2015 lehekülgedel aga
arutavad Rainer Kattel ja Erkki Karo Lõuna-Korea ja

1999. aastaks on selgunud põhilised takistused

teiste Kagu-Aasia maade riigi ja ettevõtete vahelise

Eesti majanduse edasiarenguks: Eesti majanduse

partnerluse kogemusi. Põhjusena, miks ei ole Ees-

kui terviku madal kvalifikatsioonimahukus ja eriti

tis selline partnerlus juurdunud, nähakse eeskätt

ekspordi sõltuvus odava tööjõu kasutamisest ja

mõlemapoolset koostöötahte puudumist. Äriring-

vähetöödeldud tooraine väljaveost; uuringutele

kondades valitsev mentaliteet on häälestatud indi-

ja arengule kulutatud summa ülimadal osa-
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tähtsus SKP-s ning ettevõtetes toimuva toote- ja

Nii jõuavad majandusteadlased samade järel-

tehnoloogiaarenduse väga väike maht; vähene

dusteni, mida on varasematel aastatel esitanud

koostöövõime.

EIA haridusprobleeme käsitlenud autorid eesotsas

EIA 2007 juhatab lugeja järelduseni, et pea-

Ellu Saarega:

mine oht Eesti majanduskasvu jätkusuutlikkusele
ja ühtlasi ka võimalus meie majanduse edasise

Eesti tuleviku seisukohalt on võtmeküsimus

konkurentsivõime suurendamiseks peitub meie

hariduse, tehnoloogia ning majanduse arengu

majanduses endas ja seostub selle seni liiga aeg-

asünkroonsuse ületamises, vastastikku sidus

laselt moderniseerunud struktuuriga.

tatud uuenemisprotsessini jõudmises.

EIA 2009 analüüsib Eesti majanduse kriisijärgset arengukeskkonda. Oletatakse, et krii-

Paraku on selle eesmärgi elluviimine ka praegu

sist väljuval maailmamajandusel kujunevad

ses Eestis veel visioonide, mitte konkreetsete muu-

hoopis teistsugused geograafilised jõujooned, vii-

tuste faasis.

datakse vajadusele arvestada nende uute oludega,
sealhulgas Hiina rolli kasvuga.

EIA 2012/2013 pakub põhjalikku inventuuri
Eesti majandusliku konkurentsivõime senisest

Rõhutatakse, et kriisist väljatulekul, tuleb Eesti

arengust. Maailma Majandusfoorumi globaalse

ettevõtetel hakata lahendama seni lahenduseta

konkurentsivõime aruande järgi, mis diferentseerib

jäänud strateegilisi probleeme, mis puudutavad

arengutegureid kolmel arenguastmel: ressursi-,

tööjõu haridusprofiili mittevastavust majanduse

efektiivsus- ja innovatsioonipõhisel etapil, paigu-

nõuetele ja ettevõtete asetsemist väärtusloome

tatakse Eesti efektiivsusepõhise ja innovatsiooni-

ahela ebasoodsates osades.

põhise arenguastme vahele.
Konkurentsivõime globaalindeksi (GCI) alu-

Eesti tootlikkuse kasvu võti on inimestes –

sel oli Eestil 2012. aastal siirderiikidest suurim

nende teadmiste ja oskuste arendamises.

arengupotentsiaal. Eesti positsioon oli enne kriisi

Majandus ei ole lihtsalt ehitiste ja tehnoloo

144 riigi hulgas olnud stabiilselt 25.–27. kohal,

giate kogum, vaid selles tegutsevad inimesed

kriisijärgselt tuli leppida 33.–34. kohaga. Eesti

ja nende teadmised. Eeldusel, et majandus

tugevusena nimetati tehnoloogilist valmisolekut

keskkond on piisavalt motiveeriv, algavad

ja makromajandust. Konkurentsivõime näitajates

just inimeste võimekuste arendamisest need

kajastus Eestis loodud soodne institutsiooniline

muutused, mis peegelduvad hiljem ettevõtete

baas majanduse arenguks ning ka selle piisavalt

majandusnäitajates.

hea rahvusvaheline „turundamine” e-Eesti brändina. Innovatsioonipõhisel arenguetapil maailma

Taktikaliseks väljakutseks on aga Eesti valitsuse

tippriikide hulka jõudmiseks sellest aga ei piisa.

ja ettevõtjate võimekus olukorda õigesti hinnata ja

Eesti murekohaks oli Majandusfoorumi aruande

oma tegevuse prioriteete vastavalt seada. Autorite

vägagi kriitiline hinnang Eesti ettevõtluse sisuku-

arvates ei ole vajadus uude arengustaadiumisse

sele (business sophistication), mis sõltub otseselt

liikuda Eestis veel piisavalt selgesti teadvusta-

kõrgtehnoloogia kasutamisest ka traditsioonilis-

tud. Tehnoloogilise arengu, ettevõtete koostöö ja

tes majandusharudes, toodete ja teenuste aren-

klasterdumise ning personali väljaõppe taset ei ole

damise teadmusmahukusest ning viitab Eesti

peetud põhiprobleemideks. Riigiaparaadis ei nähta

tagasihoidlikule kohale rahvusvahelise majanduse

abistajat strukturaalsete probleemide lahendami-

väärtusahelas. Eesti innovatsioonivõimekuse suh-

sel, nagu seda näevad arenenud majandustega

tes on EIA 2012/2013 autoritena esinevad Eesti

maad, vaid pigem takistajat.

juhtivad majandusteadlased vägagi kriitilised.
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Vaadates üle oma arengupotentsiaali tule”vikuks,
peame nentima, et meie ülikoolide ja

ka e-riigi teenuste ekspordi võimaluste liiga tagasi

uurimisasutuste tase ei ole innovatsioonipõhiseks

hoidliku kasutamise. Kokkuvõtteks tõdetakse, et

arenguks piisavalt tugev. Kõrgtehnoloogilist

enamiku teadmusmajandust peegeldavate indi-

tootmist on vähe. Meie majandusstruktuuris on

kaatorite puhul on nihked toimunud õiges suunas,

vähe neid sektoreid, kus innovatsiooni ja toot-

teiste riikidega võrreldes isegi küllalt kiiresti. Siiski ei

luse tõstmise võimalused on silmapaistvad. Kehv

saa Eesti puhul veel öelda, et oleme juba jõudnud

on meie asukoht rahvusvahelistes ärivõrgusti-

teadmusmajanduseni.

EIA 2012/2013 toob kasutamata ressursina esile

kes ja see pigem halveneb. Meil on vähe liider

EIA 2014/2015 võtab Eesti teadmusmahuka

firmasid, eriti tehnoloogiapõhiseid liiderfirmasid.

arengu perspektiivid taas tugeva luubi alla, läh-

Töö välisinvesteeringute sissetõmbamisega on

tudes strateegias „Säästlik Eesti 21” kinnitatud

ebasüsteemne. Teadusuuringute rahastamine

jätkusuutliku arengu põhimõtetest. Kuna SE 21

ülikoolides on nõrgalt seotud majanduse pers-

oli lahendusena näinud Eesti liikumist teadmus

pektiivsete vajadustega. (EIA 2012/2013, lk 175)

majanduse (knowledge economy) suunas, püütakse selgitada, kuivõrd on Eesti ühiskonna ja

EIA 2012/2013 rõhutab, et strateegia, mis suu-

majanduse areng selle eesmärgi poole liikunud.

daks aidata riigil tõusta innovatsioonialases tegevuses kõrgemale tasandile, ei saa piirduda ainult

Kesksel kohal on siin teaduse ja majanduse

kitsas tähenduses innovatsioonipoliitika meetmete

lõimimisega saavutatava efekti küsimus, mille

rakendamisega, vaid nõuab Eesti majandus- ja

olulise eeldusena nägi SE 21 ette mitut sammu

sotsiaalarengu fookuse täpsustamist selle laiemas

teadmusmahuka majanduse suunas liikumiseks.

mõttes. See peab hõlmama seoseid ettevõtlus-,
haridus- ja teaduspoliitikaga, riigivalitsemise

Esimene neist seisnes teadus- ja arendustege-

korraldusega ja sellise Eestis vähe kasutatud

vuse (edaspidi TA) kulutuste viimises 3%-ni SKP-st.

kategooriaga nagu struktuuripoliitika. Paraku on

Teine samm oli teadus- ja arendustegevusega

see seitse aastat tagasi antud teadlaste soovitus

tegelevate inimeste osatähtsuse suurendamine

kõlanud poliitikute kurtidele kõrvadele.

kogu töötajaskonnas. EIA-s toodud andmed ette-
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võtluses töötavate teadlaste ja inseneride hulga

riikidest iseloomustab Eesti majandusstruktuuri

kohta näitasid, et Eesti majandus (ja ka ühiskond

tööstuslikke-tehnoloogilisi innovatsioone toetava

laiemalt) ei suuda kõrgelt haritud spetsialiste piisa-

keskkonna madal tase. Võrreldes Euroopa riikide

valt rakendada. Kolmas samm nägi ette ülikoolide

hõivatute jagunemisega ametikohtade lõikes

tihedat koostööd nii ettevõtete kui ka avaliku sek-

paistab Eesti silma oluliselt suurema vähekvali-

toriga nende innovatsioonivõimekuse tõstmiseks.

fitseeritud tööjõu, eelkõige füüsilist tööd tegevate

Aruandest selgub, et tegelikkuses ilmnes nii Eesti

töötajate, nn sinikraede osakaalu poolest. Luge-

ettevõtete kui ka avaliku sektori vähene valmisolek

jale tehakse selgeks, et see statistiline pilt ei kattu

praktiliseks koostööks ülikoolidega, samas aga ka

avalikkuses valitseva hoiakuga Eesti kui ametnike,

nii ülikoolide kui ettevõtete liiga kitsas lähenemine

kaupmeeste ja ärijuhtide riigi suhtes.

sellele koostööle ainult rakendusuuringute rahassioonitegevuse ning spetsialistide ettevalmistuse,

majanduse struktuur pigem kreekastub
”kui Eesti
luksemburgistub. --- Liikumine tööstuselt ära

samuti nende täiend- ning ümberõppe kaudu.

suhteliselt madala innovatiivsusega kaubandu-

Positiivse muutusena märgiti, et Eesti kõrghari-

sele on olnud selgelt domineerivam kui liikumine

duses on välisteadlaste arv EL-iga ühinemisele

tegelikult kaasaegse postindustriaalse teenus-

järgnenud kümne aastaga kaheksakordistunud.

majanduse suunas. (EIA 2007, lk 95, 96)

tamise võtmes, alahinnates koostööd konsultat-

Uue teema toob aga Eesti majanduse innovat

Selle analüüsi autorid, majandusteadlased

sioonivõimekuse üle toimuvasse arutellu EIA

Tiiu Paas ja Jüri Sepp hoiatasid, et selline tööjõu

2014/2015 loomemajanduse peatükk. Selle

struktuur kujutab endast olulist pidurit majanduse

autorid hindavad kõrgelt loomeettevõtete

ümberkujundamisel, kuna füüsilist tööd tegev töö-

potentsiaali aidata kaasa Eesti majanduse ja

jõud, eriti kui tema kutseharidus on olnud suunit-

ettevõtluse ümberkujundamisele.

letud pigem kitsaste funktsioonide täitmisele, on
uutele ametitele raskelt ümberkohanduv. Autorid

Uuringute tulemuste valguses võikski loome
”ettevõtete
tegutsemismustrite uuenduslik mõju

universaalsete oskustega töötegijat, kes on paind-

teistele sektoritele avalduda: 1) unikaalsust taotle-

lik ning keda on võimalik rakendada tootmisprot-

vate toodete ja teenuste kaudu (mis aitaks läbi

sessi eri lülides. Eesti tulevikupotentsiaali hinnates

lüüa järjest tihenevas konkurentsis); 2) oskusega

rõhutatakse, et jõudmiseks investeerimiskesksest

luua järjest visuaalsemas maailmas pildilisi,

majandusarengu tsüklist innovatsioonikesksesse,

mõtestatud sõnumeid; 3) atraktiivse, muutustega

peaks edasine majanduskasv tuginema enam just

kohaneva keskkonna kujundamisega, et oleks hea

innovatsioonivõime ja inimkapitali ning sotsiaalse

elada ja huvitav tegutseda (EIA 2014/2015, lk 54)

kapitali arengule. Sotsiaalsed tegurid muutuvad

on veendunud, et tulevikus on järjest rohkem vaja

üha enam määravaks Eesti konkurentsivõime
Viimastel aastatel hoogustunud idufirmade

ja innovatsioonipotentsiaali tugevnemisel. Uue

ja loomemajanduslike algatuste jõudmises

ajastu märgiks on võrgustikud ja horisontaalsed

majandusarengu esirinda võib näha märki

koostöösuhted, mille arendamisel Eesti seni väga

Eesti majanduse kauaoodatud läbimurdest

tugev ei ole olnud. See puudutab ka kriisaja suhteid

innovatsioonipõhise majanduse suunas.

ettevõtluse ja ametkondade vahel, mille kohta EIA
pakub välja neli stsenaariumi.

See teema on olnud EIA fookuses pikka aega.

EIA 2016/2017 heidab pilgu majandusele selle

Juba EIA 2007-s juhtisid majandusteadlased tähele

aruande fookuses oleva rände ja hargmaisuse kon-

panu sellele, et erinevalt enamikust EL-i arenenud

tekstis, käsitledes ühe hargmaisuse ilminguna eesti
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innovatsioonivõrgustikke. Autorid märgivad harg-

sisaldama senisest hoopis tiheda”matSeeseostpeaks
valitsuse ja välisinvestoritega, näiteks

maiste ettevõtete küllalt suurt kasvuruumi Eesti

peaministri välisinvestorite ümarlaua loomisena,

innovatsioonivõimekuse tõstmisel. Seejuures on

Eesti ülikoolide ja välisinvestorite kohtumiste sar-

eesmärgiks ka välisosaluses ettevõtete senisest

jana jne. Juba sellised lihtsad, kuid pidevalt toimi-

mitmekülgsem sidumine kohaliku majandusega.

vad võrgustikud võimaldaksid hargmaisust enam

ettevõtete laienevaid rahvusvahelisi tootmis- ja

ära kasutada meie majanduse arendamisel.
(EIA 2016/2017, lk 95)

Tabel 6. Majanduse ja innovatsiooni probleemid EIA-des 1995–2020
Aasta

Teemad ja probleemid

Autorid

1995

Majanduslik julgeolek. Eesti siirdemajanduse eripära. Varimajandus

E. Terk, R. Eamets

1996

Majanduslik ja regionaalne ebavõrdsus
Tarbijate hinnang Eesti majanduslikule arengule. Infotehnoloogia ja
inimareng. Eesti telekommunikatsiooni infrastruktuur

A. Kerge, M. Josing,
G. Raagmaa, L. Viik

1997

Majanduskeskkond

J. Sillaste?

1998

Eesti globaalse infoühiskonna lävel. Innovaatilisus majanduses ja
ühiskonnas. Arvutikasutus

L. Viik, R. Vilu

1999

Eesti majandusareng: saavutused, vastuolud, perspektiivid.

E. Terk

2006

Inimkapitali ja institutsioonide roll majanduskasvu saavutamisel.
Digitaalsed võimalused arengutegurina

J. Sepp, A. Viia
P. Pruulmann-Vengerfeldt,
P. Vihalemm

2007

Eesti majandusstruktuur, tööturg ja haridus

J. Sepp, T. Paas, R. Eamets

2008

Elukvaliteet tarbimis- ja infoühiskonnas. Tarbimis- ja infoühiskonna
tähendusest

M. Keller,
P. Pruulmann-Vengerfeldt,
V. Kalmus

2009

Sotsiaal-majandusliku arengu regionaalsed erisused Eestis.
Maksukeskkond, ettevõtlus ja inimarengu võimalused.
Ettevõtete tegevuskeskkond Eestis ja rahvusvahelises võrdluses.
Kriisi õppetunnid

V. Sepp, H. Vitsur,
V. Trasberg

2010/
2011

Tee riigiettevõtetelt innovatsioonipõhilisele eraettevõtlusele

E. Terk, A. Reid

2012/
2013

Majanduskeskkond. Rahvaste rikkus ja kasvupotentsiaal.
Tootlikkus ja majandusstruktuur. Innovatsioon. Tulevikuvaated

J. Sepp, C. Buchen,
H. Kaldaru, A. Purju,
Urmas Varblane,
Uku Varblane, E. Terk.
K. Männik, S. Lassur,

2014/
2015

Teadmusmajandus kui Eesti eesmärk: kas läheneme sellele
või mitte? Kultuur ja loovus kui majandusmudeli kujundajad:
loomemajanduse perspektiivist Eestis. Eesti arengumudeli tulevik:
mis meid edasi viiks?

K. Ukrainski, U. Varblane,
K. Tafel-Viia, S. Lassur,
E. Karo, R. Kattel,
V. Lember

2016/
2017

Eesti ettevõtete hargmaised tootmis- ja innovatsioonivõrgustikud

R. Kattel, U. Varblane

Majandus ja innovatsioon
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5. Haridus

Haridustemaatika käsitlemisest Eesti inimarengu

Haridus inimarengu dimensioonina on olnud

aruannetes 25 aasta jooksul kooruvad välja järg-

Eesti, nagu ka kõigi teiste endise idabloki

mised üldistused ja järeldused:

maade jaoks päästerõngas, mis tänu nõu
kogude süsteemis kehtinud kohustuslikule

• Eesti haridus valdkonna ‘nurjatud’ probleemid
on läbi aastate olnud haridusruumi jagunemine

keskharidusele on aidanud neil püsida kõrge
inimarenguga riikide seas.

eestikeelseks ja venekeelseks, vastuolu Eesti
hariduse kõrgete rahvusvaheliste saavutuste ja

Hariduse temaatikat on Eesti inimarengu aru-

õppijate madala rahulolu vahel haridusprot-

annetes siiski käsitletud mitte niivõrd keskendudes

sessis; vastuolu koolivõrgu tsentraliseerimise

kõigile teadaolevatele saavutustele, vaid lahendust

ja kogukonnakeskse kooli väärtustamise vahel;

vajavatele probleemidele ja tulevikusuundadele.

hariduse mittevastavus tööturu vajadustele.

On hulk teemasid, millega seoses kerkivad ikka ja

• Inimarengu aruannetes tõuseb haridusteemade

jälle esile Eesti hariduse vallas seni lahendamata

käistlemisel esiplaanile hariduse suhe tööturuga,

‘nurjatud’ probleemid, nagu Eesti haridusruumi jagu-

mis on otseselt seotud nii inimeste valikuvõima-

nemine eestikeelseks ja venekeelseks, vastuolu

luste suurendamise, heaolu ja eluga toimetule-

Eesti hariduse kõrgete rahvusvaheliste saavutuste

kuga, kuid samas ka Eesti majanduse arenguga.

ja õppijate madala rahulolu vahel haridusprotsessis;

• Haridusvaldkonna probleemid koonduvad EIA-

vastuolu koolivõrgu tsentraliseerimise ja kogukonna

des kolme keskse küsimuse umber:

keskse kooli väärtustamise vahel; hariduse mitte-

1. Kuidas saavutada parem tasakaal ja tagasi-

vastavus tööturu vajadustele. Eesti inimarengu

sidestus haridussüsteemi toimimise ja Eesti

aruannetes on neist probleemidest kajastatud

majanduse toimimise vahel?

inimarengu seisukohast kõige olulisemaid, mis on

2. Kuidas muuta hariduspoliitika regionaalselt
jätkusuutlikuks ja vältida haridusliku eba-
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otseselt seotud inimeste valikuvõimaluste ja eneseteostusvõime suurendamisega (vt tabel 7).

võrdsuse süvenemist, rakendades avatud

Tabelist 7 näeme, et EIA haridust puudutavas

ja paindliku õppijakeskset haridusmudelit?

sisus tuleb esiplaanile hariduse suhe tööturuga,

3. Kuidas suurendada kõrghariduse efektiivsust,

mis on otseselt seotud nii inimeste valikuvõima-

ühelt poolt tõstes kõrg- ja kraadihariduse

luste suurendamise, heaolu ja eluga toimetule-

väärtust tööturul ning teisalt suunates noorte

kuga, kuid samas ka Eesti majanduse arenguga.

erialavalikuid Eesti arengu seisukohalt priori-

Tööturu ja hariduse vastavus on üheks põhiteemaks

teetsetele erialade (sh õpetajaameti) kasuks?

EIA 1999, 2000, 2001, 2007, 2009 lehekülgedel.
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Selle teema üks vedajatest läbi aastate on olnud

sellest tulenevaid erinevusi hariduse ülesehituses,

Tallinna ülikooli professor Ellu Saar. Tema ja ta

ning näidates, millistesse vastuoludesse on Eesti

kolleegid on EIA 2000 lehekülgedel välja pakkunud

takerdunud, arendades ühekorraga liberaalset

tervikliku ja teoreetiliselt põhjendatud hariduse

turumajandust ja üsna jäigalt reguleeritud hari-

ja tööturu vahekorra kriitilise analüüsi, mis selgi

dussüsteemi. Autorid visandavad ka võimalusi

tab põhimõttelist vastuolu liberaalse vabaturu

selle vastuolu ületamiseks, viidates Rootsi ja Norra

põhimõtetel toimiva Eesti tööturu ja Saksa koordi

kogemustele integreeritud haridussüsteemi aren-

neeritud kapitalismi mudelile vastava duaalse

damisel. Ometi tuleb tunnistada, et vaatamata

haridussüsteemi mudeli järgi üles ehitatud Eesti

mõningatele positiivsetele muutustele üldhariduse

(kutse)hariduse vahel. Seda vastuolu ületamata ei

ja kutsehariduse koostöös ning VÕTA-süsteemi

ole võimalik saavutada Eestis hariduse ja tööturu

rakendamisele tööalaste kogemuste integreeri-

optimaalset vastavust.

miseks akadeemilise õppe tulemustega, on selle

Ühelt poolt on ettevõtjatel soov suurendada

vastuolu hea lahendus siiski tänaseni leidmata.

tööturu paindlikkust, mis eeldab töötajatelt head

Ka diskussioon Eesti haridusstrateegia 2035 üle

ja kiiret ümberorienteerumise võimet. Samas eel-

puudutab samu probleeme, kusjuures strateegia

dab tööturu paindlikkus ka teisele poolele, tööta-

ettevalmistamisel osalenud eksperdid ongi soovita-

jatele kättesaadavaid paindlikke enesetäienduse

nud minna juba EIA 2000-s osutatud teed ja vaba-

ja ümberõppe võimalusi, mida Eesti suhteliselt jäik

neda jäikadest institutsionaalsetest vaheseintest eri

haridussüsteem, kus üldharidus on eraldatud insti-

haridusvormide, sh eriti kutse- ja üldhariduse, aga

tutsionaalse müüriga kutseharidusest, kutseharidus

ka keskhariduse baasil omandatava kutsehariduse

kõrgharidusest ning formaalharidus mitteformaal-

ja rakendusliku suunaga kõrghariduse vahel.

sest haridusest, ei suuda küllaldaselt pakkuda. Kaa-

Eesti tööturu ja hariduse vahelist pinget näitab

ludes võimalusi tööturu ja hariduse vastuolust üle

ka nn vertikaalne sobimatus, kus tööturul ei leia

saamiseks, väidab professor Ellu Saar õigusega:

piisavat tunnustust jõudmine madalatelt astmetelt
kõrgemateni haridusastmeteni. Kõrgharidusega

haridussüsteemil on oma arenguloo”gika/---/
ning funktsioonid, mis ei piirdu ainult turu

saavutatav lisatulu kõrgema palga näol võrreldes

teenindamisega. Järelikult tuleks kokku leppida,

madalaim.

keskharidusega töötajatega on Eestis Euroopa

milliseid hariduse ja tööturu institutsionaalseid
kombinatsioone me võime endale lubada siin,

Inimarengu aruannetes on korduvalt osuta

kus me oleme, lähtudes sellest, mis meil on ja

tud sellele ebakõlale (EIA 2001, 2007), mis

arvestades sellega, mida me tahame, aga andes

kõneleb hariduspotentsiaali ebapiisavast

endale aru ka sellest, millised tagajärjed kaas-

rakendamisest tööturul. Kõrghariduse madal

nevad vastavate valikutega. Euroopa kogemus

väärtustamine tööturul kõneleb nii ebakõla

õpetab, et meil ei õnnestu laenata Saksamaalt

dest kõrghariduse korralduses kui ka vastu

duaalse haridussüsteemi põhimõtteid ja samas

olust Eesti majanduse arengutaseme ja Eesti

jätkata liberaalset tööturupoliitikat ülisegmen-

hariduse taseme vahel.

teeritud tööturul, sealjuures loobudes igasugusest riiklikust noorsoopoliitikast. (EIA 2000, lk 98)

Eestis valitseb vastuolu praeguse suhteliselt
”lihtsat
ja odavat tööjõudu vajava majanduse

Kuus aastat hiljem EIA 2006-s tulevad Ellu Saar

struktuuri ning tööturul olevate ja lähiaastatel

ja tema kaasautor Marge Unt tagasi sama teema

lisanduvate uute töötajate suhteliselt kõrge hari-

juurde, veel kord põhjalikumalt selgitades koordi-

dustaseme vahel. Kas süüdi on noored, kes eelis-

neeritud ja liberaalse turumajanduse erinevusi ja

tavad tööliskutsetele kõrghariduse omandamist,

Haridus

45

TAASISESEISVUNUD EESTI KOLM AASTAKÜMMET INIMARENGU LUUBI ALL

või haridussüsteem, mis ei arvesta tööturu vaja-

(EIA 2002, 2007). Venekeelse hariduse teema

dusi? Võrreldes Eesti majandusstruktuuri arene-

puhul on sotsiaalteadlased juba ammu osun

nud tööstusriikide omaga, võiks küsimuse asetada

danud vajadusele minna üle eestikeelsele

hoopis teisiti: ehk on tänane Eesti majanduse

õppele varasematel haridusastmetel, mida

struktuur liialt orienteeritud vähekvalifitseeritud

praktikas ei ole senini suudetud ellu viia.

tööjõule ega ole jõudnud järele haridussüsteemi
pakutavale? (EIA 2007, lk 23)

Olulist rolli on EIA mänginud Eesti hariduse
üldiste mudelite ja arengustsenaariumide ning

Kahjuks pole seegi vastuolu lahenenud, kui

strateegiate avalikkusele tutvustamisel ning tule-

mõelda praegusele olukorrale, kus Eesti tööturg

vikusuundumuste analüüsimisel (EIA 1998, 1999,

ei paku soovitud kvalifikatsioonitaseme ja palga-

2006, 2008, 2010/2011). Neist kõige esimene on

võimalustega töökohti teaduskraadiga noortele.

EIA 1998 lehekülgedel Krista Loogma tutvusta-

Olulise tööturgu ja haridust ühendava niidina

tud ja Eesti Haridusfoorumi koostatud hariduse

läbib inimarengu aruandeid (EIA1995, 1998, 2002,

arengustsenaariumide pakett, milles hariduse

2007, 2009, 2014/2015) täiskasvanute koolituse

arengut käsitletakse kahe olulise telje – elitarismi

teema, mis on samuti olnud Ellu Saare ja tema

vs. egalitarismi ja individualismi vs. kollektivismi

kolleegide pideva tähelepanu all. Siingi tõusetub

perspektiivist, tuues välja neli võimalikku Eesti

sama probleem Eesti tööturul valitsevast oskus-

hariduse stsenaariumi: 1) rahvuskeskne traditsioo-

mahukate töökohtade vähesusest (EIA 2014/2015,

niline haridussüsteem, 2) turukeskne eliitkoole ja

lk 99), mistõttu puudub ka paljudel töötajatel huvi

hariduslikku konkurentsi soosiv haridussüsteem,

täiendõppes osaleda. Samas juhitakse tähelepanu

3) korporatiivne huvirühmadele allutatud, eri

asjaolule, et koolitajad pakuvad õppevõimalusi

reformisuundades tõmblev haridussüsteem ja

enam haritud töötajatele, kuid vaeslapse ossa jäe-

4) integratiivne, kõigi ühiskonnaliikmete haridus-

takse madalama haridustasemega inimesed, kelle

võimalusi ja eneseteostust toetav ‘Õpi-Eesti’. Juba

osalemist tuleks soodustada, muutes õpet just

1998. aastal on haridusstsenaariume võrreldes

sellele grupile atraktiivseks (EIA 2014/2015, lk 94).

toodud välja neoliberaalse haridusmudeli ohud
väikese rahvusriigi jätkusuutliku arengu jaoks ning

Tööturuga seotud probleemide kõrval leiab

osutatud sellele, et haridus on valdkond, mille

teise olulise teemana valgustamist hariduse

tasakaalustatud areng nõuab erakondade ülest

ühiskonda sidustav roll, seda nii sotsiaalses

pikaajalist kokkulepet põhiprintsiipides.

kui ka rahvuslikus kontekstis.

Sellega on seotud nii hariduse väärtuseline sisu

Hariduspoliitilised võtmeotsused seonduvad
”eelkõige
ühiskondlikule kokkuleppele jõudmisega

(EIA 1996 ja 2009), hariduse kaudu toimiv õppurite

haridusideoloogia suhtes, mis kannab eneses

koduse ebavõrdsuse kompensatsioon ja sotsiaal-

ühiskonna ja rahvuse jätkusuutliku arengu ideed

selt õiglane hariduskorraldus (EIA 2002, 2014/2015)

(kas haridus on rahvuslik ressurss või osutatav

kui ka kooli kujundamine mitte-eestlastest õpilaste

teenus, mille kvaliteedi määrab individuaalsete

jaoks kaasavaks keskkonnaks, mis aitab neil suju-

ressursside olemasolu) (EIA 1998, lk 24)

valt integreeruda Eesti ühiskonnas (2014/2015).
Selles küsimuses on teadlaste soovitused
Hariduse sidustava rolli jaoks on väga oluline,

langenud viljakale pinnale, Eesti hariduses on

et kool ise ei süvendaks ebavõrdsust (EIA

suudetud säilitada ühtluskooli põhimõtteid

2014/2015) ning toimiks sotsiaalset õiglust

ning püütud silmas pidada ligipääsu kvali

ja demokraatiat arendava institutsioonina

teetsele haridusele kõigi õppijate jaoks.
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Samas on EIA analüüsid näidanud süvenevat ten-

Valusa probleemina on ikka ja jälle tõusnud ka

dentsi piirkondlike lõhede süvenemisele hariduses

sooline ebavõrdsus hariduses, mis seostub poiste

ning korduvalt osutanud hariduslikule ebavõrdsusele,

suurema väljalangevusega üldhariduskoolist, aga

mida taastoodab hariduse keeleline segregatsioon.

ka teatavate erialade soolise segregatsiooniga.

Tabel 7. Haridusega seotud teemad Eesti inimarengu aruannetes 1995–2020
Aasta

Teemad ja probleemid

Autorid

1995

Elanikonna jaotus hariduse järgi. Põhiharidus. Kutseharidus Kõrgharidus. Täiskasvanute koolitus. Tendentsid ja erinevused Eesti hariduses

V. Ruus, …?

1996

Õppimine ja haridus sotsiaalsete väärtuste skaalal.
Hariduse väärtuseline sisu ja selle muutumine. Rahulolu haridusega.
Noorte tööhõive ja haridus. Hariduse ees seisvad probleemid ja nende
lahendusteed

V. Ruus, J. Saarniit

1998

Kas haridussüsteem integreerib või murendab ühiskonda? Täiskasvanute
koolitus ja integratsioon. Neli haridusstsenaariumit. Infotehnoloogia
kaudu põhimõttelistele muutustele hariduses

K. Loogma, E. Saar,
R. Vöörmann, L. Viik

1999

Teadmiste ja kultuuri uuenev roll. Töö ja hariduse muutuvad paradigmad. Eesti haridussüsteem 20. sajandi teisel poolel: kohortide võimalused ja valikud

K. Loogma, E. Saar

2000

Tööturg ja haridus. Eesti ja Euroopa haridussüsteemide ja tööturu toimimise võrdlus

E. Saar, J. Helemäe,
K. Philips

2001

Tööturg ja haridus kui sotsiaalse jätkusuutlikkuse alus. Haridusliku
potentsiaali kasutamine Eesti tööturul. Ühiskonna ja kooli vastuolu

E. Saar, M. Kazulja, M. Leino

2002

Haridus ja kultuur. Haridusstrateegiline protsess Eestis. Sotsiaalse õigluse edendamisest koolis. Elukestev õpe ja Eesti haridussüsteem

O. Aarna, R. Vilu, E. Saar,
M. Leino

2006

Kutsekeskharidus Eestis, Eesti haridusmudeli mittevastavus
majandusmudelile

E. Saar, J. Helemäe

2007

Haridus ja inimareng. Osalemine elukestvas õppes. Tööalase koolituse
institutsionaalsed eeldused. Kõrghariduse ekspansioon ja tööturuvõimalused. Eesti koolidemokraatia

R. Vöörmann, J. Helemäe,
E. Saar, E.-L. Roosmaa,
A. Toots

2008

Lapsed ja noored tarbimis- ja infoühiskonnas

V. Kalmus, M. Keller,
P. Pruulmann-Vengerfeldt

2009

Kas haridus kui Eesti inimarengu senine vedur hakkab väsima? Töötajate
osalemine koolituses. Koolinoorte väärtused ja väärtuskasvatus. Uus
meedia ja noored

A. Aaviksoo, L. Kirss, E. Mägi,
E.-L. Rosmaa, S. Saar, M.
Sutrop, I. Kraav, A. Siibak

2010/
2011

Haridus. Ajalooline tagasivaade: kakskümmend aastat reforme. Baltikumi
hariduspilt: tugevused ja väljakutsed. Tulevikusuundumused. Välisvaade:
haridusreformide rahvusvaheline raamistik viimastel kümnenditel

M. Heidmets, A. Kangro, V. Ruus,
K. Loogma, A. V. Matulionis,
V. Zilinskaja, T. Autio

2012/
2013

Inimvara: haridus. Rahvusvahelised haridusmõõdikud ja Eesti asend
haridusindeksites, Eesti haridusmudeli jätkusuutlikkus

A. Toots, T. Lauri

2014/
2015

Sotsiaalne sidusus: haridus. Sotsiaalse tausta roll õpitulemuste kujundamisel. Haridusturgude peidus pool – koolidevahelise ebavõrdsuse süvenemine koolivaliku tõttu. Täiskasvanuhariduses osalemine: kumulatiivsus
ja nõudluse olulisus. Õppiv euroopastumine Eesti hariduspoliitikas

E. Saar, K. Lindemann,
K. Põder, T. Lauri, A. Toots,
K. Loogma

2016/
2017

Eesti koolisüsteemi väljakutsed: õpiedukuse erinevus
erikeelsetes koolides

T. Lauri, K. Põder, L. Rahnu

Haridus
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6. Kultuur ja meedia

Kultuuri käsitlemisest Eesti inimarengu aruannetes

Tänapäeva maailmas ei piirdu see eesti keelt

25 aasta jooksul kooruvad välja järgmised üldis-

emakeelena rääkijatega.

tused ja järeldused:

• Inimarengu aruannetes esitatud andmed ja
analüüsid näitavad, et eestilikku ajalookoge-

• Inimarengu seisukohalt on oluline näha kultuuri

must, keskkonnatunnetust, kombestikku, väär-

avatud ja areneva mitmetasandilise süstee-

tusi ja traditsioone väljendav kultuuriloome on

mina, mis toetab individuaalsete tõlgenduste

tänases Eestis küllaltki tugeval järjel, seda nii

ja käitumisvalikute mitmekesisust ning pakub eri

kultuuri institutsioonide tegevuse edukuse kui

tõlgenduste vahelise dialoogi võimalust. Teisalt

ka inimeste kultuuriaktiivsuse järgi otsustades.

on kultuuril, sh rahvuskultuuridel määrav osa

Samas ei ole piisavalt arendatud eesti kultuuri

konkreetse ühiskonna sidususe alusena, eri põlv-

kriitilise enesepeegelduse ja lõimimise võime-

kondade ühise ajaloomälu kandjana, ühiskonda

kust, et Eesti ühiskond oleks valmis identiteeti

ühendavate väärtuste, tähenduste, identiteetide

kaotamata suhtlema avatud maailmaga.

kujundajana ning inimestevahelise suhtluse,
mõistmise ning koostöö eelduste loojana.

• Kultuuri rolli inimarengu vaimse keskkonnana, sh
kultuuris osalemise olulisust elukvaliteedi tõstmi-

• Eesti kultuuriruumi aluspõhja moodustab eest-

sel ja isiksuse psühholoogilise heaolu kujunemisel

lastele omane looduskogemus, elukorraldus

ei ole Eesti ühiskonnas materiaalse heaolu kõrval

ja kombestik ning eesti keel ja selle kaudu loo-

piisavalt teadvustatud. Levinud on kultuuriloome

dud tähendusruum. Eesti kultuuriruumi kest-

ja kultuuris osalemise tõrjumine ühiskonnaelu

likkuse põhiline tagatis peitub dünaamilises

keskpunktist „vaba aja sisutamise” valdkonda.

kohanemisvõimes muutuva tehnoloogilise ja

Süvakultuuri käsitletakse valdkondliku nišina, mis

rahvusvahelistuva keskkonnaga.

läheb korda vaid ühiskonna väikesele haritumale

• Kuigi eesti keele ja kultuuri elujõud ja arengu-

osale. Ka üldhariduse kultuuriline dimensioon

võime on nii väikese rahva kohta väga suur, ei

kipub taanduma keeleõppele. Seda kultuuri

ole eesti keele kestlikkus tänapäeva maailmas

ühiskondliku tähenduse vaesestumist ei korva

iseeneslik, vaid nõuab nii Eesti riigi senisest

turumajanduslik lähenemine kultuuriloomele kui

suuremat hoolt kui ka iga eesti keelt kõneleja

innovatsioonitegurile, millelt oodatakse panus-

isiklikku vastutust ja pühendumist. Eesti keeles

tamist kasumit tootvasse loomemajandusse.

kõnelejate ja eestikeelses tähendusloomes ning

• Eesti ühiskonnas suureneb kultuuriline kihis-

kultuurisündmustes aktiivselt osalejate hulk on

tumine, mis avaldub kultuuris osalemise ja

eesti keele ja kultuuri kestlikkuse olulisim tegur.

kultuuritarbimise erinevas kvaliteedis sõltuvalt
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inimeste haridusest, majanduslikest võimalus-

saada suureks vaimult. Eestlaste eneseteadvuses

test, elukohast, vanusest ja emakeelest. Kul-

on emakeel ja kultuur sügavalt seotud nii isikliku

tuurilist kihistumist suurendab ka piirkondlik

kui riikliku identiteediga, ka nõukogude repres-

ebavõrdsus kultuuriväärtuste ja kultuurisünd-

siivses poliitikas tunnetati keelelist represseerimist

muste kättesaadavuses. Kultuurilise kihistumise

sama teravalt kui füüsilist. Inimarengu seisukohalt

põhjuseks pole sugugi vaid rahapuudus (kuigi

võib keelelist ja kultuurilist turvalisust pidada osaks

ka sellel on suurenev roll kultuurisündmustele ja

psühholoogilisest heaolust nii eestlaste kui mitte-

teenustele ligipääsu piirajana). Väga sageli võib

eestlaste jaoks. Teisalt on keele ja kultuuri teema

kultuurilist vaesumist kohata ka materiaalselt

seotud ka inimarengu haridusdimensiooniga, seda

kindlustatud ringkondades.

eriti teravalt mitte-eestlaste puhul.

• Üleminek traditsiooniliste kultuurimeediumide tarbimiselt internetile ja sotsiaalmeedia
muutumine noorema põlvkonna valdavaks

Kultuuri on EIA-s 25 aasta jooksul käsitletud
järgmiste fookustega (vt tabel 7):

suhtluskanaliks on teravalt tõstatanud digitaalse

— kultuuriline enesemääratlus, identiteet, rah-

lõhe probleemi, mis ei seisne niivõrd ligipää-

vuslikkus, multikultuursus, kultuur ja reli-

sus arvutitele, kuivõrd digitaalsete oskuste ja

gioon, rahvakultuur; globaalsed ja lokaalsed

nende kasutamise erisuguses ulatuses. Oma-

orientatsioonid, kultuurimuutus, väärtusnihe,

ette tähelepanu nõudvaks sündroomiks on

modernism-postmodernism 1995, 1999, 2000,

kujunemas osa digiaktiivsete noorte seas leviv

2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009,

kultuuriline vaesus.

2014/2015, 2016/2017;

• Eesti riigi kulutused kultuurile kitsamas mõttes, s.o kunstilisele loomingule ja kultuuri
kättesaadavaks tegemisele, samuti ka Eesti
elanikkonna kultuuris osalemise aktiivsus nii

— muutuvad väärtused 1999, 2003, 2006, 2007,
2009, 2012/2013;
— eesti keele olevik ja tulevik 2007, 2010/2011,
2012/2013, 2014/2015, 2016/2017;

harrastajatena kui publikuna on Euroopa kesk-

— meedia ja kultuuritarbimine, audiovisuaal- ja

misest tunduvalt suuremad. Sellele vaatamata

digikultuur 1998, 1999, 2002, 2009, 2012/2013,

on Eesti kultuuriavalikkuses tunda muret ja

2014/2015; 2016/2017, 2019/2020.

ebakindlust tuleviku pärast. Eesti kohaliku kultuurituru väiksuse tõttu on valdaval enamusel

Samas on kultuuri seotud elustiili ja tarbimisega,

kultuuriloojatest Eestis raske, osalt ka võimatu

samuti ka innovatsiooni ja loomemajandusega ehk

end oma teoste levitamise kaudu materiaalselt

siis heaoluga ka materiaalses mõttes (EIA 2001,

kindlustada. Seetõttu on riiklikul kultuuripoliiti-

2003, 2014/2015).

kal ehk ülemääragi suur mõju kultuurivaldkonna
igapäevasele toimimisele.

Keele ja kultuuri analüüs inimarengu aruannetes
on keskendunud eesti keele ja kultuuri kestlikkusele
tänapäeva globaliseeruvas ja tehnologiseeruvas
maailmas.

Eesti inimarengu kontseptsioon on
märkimisväärselt kultuurikeskne.

Tähelepanuväärne on olnud EIA panus eesti
keele sotsiaalse rolli ning eesti ja teiste keelte

Selle ühte põhjust võiks kindlasti näha Eesti riigi

suhete avamisel

põhiseaduses, mis on unikaalne riigi ja kultuuri
otsese seostamise tõttu. See seos pärineb ilmsesti

(keele kui kapitali käsitlused Triin Vihalemma

veel ärkamisajast, mille teatavasti postuleeris eesti

artiklites EIA 2010/2011, 2012/2013 ja 2014/2015,

rahvusluse põhiidee Jakob Hurda kuulus üleskutse

Martin Ehala artiklid eesti keele kestlikkusest ja
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rollist identiteedi kujundamisel EIA 2014/2015,

iseloomu ning selle kaudu püütud määratleda ja

2016/2017, Anna Verschiku toimetatud keele

kirjeldada rühmi, kes kultuuripublikuna on kõige

küsimusi sotsiolingvistiliselt vaatepunktilt käsitlev

aktiivsemad, nõudlikumad ja mitmekülgsemad,

peatükk EIA 2016/2017, Mart Rannuti artikkel eesti

täites eesti keeles levitatavate kultuuritekstide

keele reaalsest ja õiguslikust staatusest tööturul

aktiivse vastuvõtja ning sotsiaalse vahendaja rolli.

2016/2017).

EIA 2014/2015 võtab kokku eri aastatel tehtud
uuringute tulemused, näidates et selliste aktiiv-

EIA on aastate jooksul juhtinud tähelepanu

sete kultuurikandjate osakaal 15–79 aasta vanuste

ka eesti keele ja kultuuri kestlikkust

eestlaste seas hõlmab keerukama ja nõudlikuma

kahandavatele teguritele.

sisuga kultuurikanalite puhul 6–15% ehk ca 40 000
kuni 100 000 eesti keelt kõnelevat inimest, ula-

Nende kõige ammendavama käsitluse leiab

tudes massiliste kultuurisündmuse puhul 60%-ni

2016/2017. aasta inimarengu aruandest. Eri aasta-

ehk ca 400 000-ni. Seejuures oli arvestatud nii

tel on ohtudena käsitletud eesti keelt emakeelena

vahetut osalemist kultuuriüritustel, massimeedia

kõnelejate arvukuse vähenemist nii väljarände kui

kultuurisisu tarbimist kui ka sotsiaalmeedia kaudu

madala loomuliku iibe tõttu, Eestis elavate teise

kultuurilise teabe vahendamist.

emakeelega inimeste eesti keele omandamise raskusi
ning nende vähest kaasamist eestikeelsesse kultuuri

Eesti kultuuri kestlikkuse oluline tagatis on

ja avalikku ellu, Eesti hariduses ja avalikus ruumis

selle aktiivselt eestikeelset kultuuri loova,

ning sotsiaalmeedias levivat inglise keele eelis-

tarbiva ning reflekteeriva publiku (mida võib

tamist, samuti Eestist mujale siirdunute teatavat

majanduslikult arutledes nimetada ka eesti

ükskõiksust oma laste emakeeleoskuse arendamise

keelseks kultuurituruks) suurusjärk järgnevate

suhtes. Eri kultuuride kokkupuude, mis teoreetiliselt

põlvkondade jooksul.

peaks olema kultuurielu rikastav, Eestis eriti hästi
ei toimi, pigem elatakse eri inforuumis. Suur osa

See ei sõltu ainult eesti keele oskusest, vaid

mitte-eestlasi elab jätkuvalt Vene kultuuriruumis

ka aktiivse huvi kujundamisest ning kultuuritarbi

ning järjest suurenev osa nii eesti kui vene noortest

mise ja -harrastuse praktikate levikust digikul-

globaalses ingliskeelses popkultuuri ruumis.

tuurist haaratud laste ja noore seas (vt Siibak EIA
2019/2020, Kalmus 2019/2020).

Eesti keele ja kultuuri kestlikkuse tagamiseks

Kultuuri sisu puudutavatest küsimustest on EIA-s

on oluline osa täita professionaalsel kultuuri

järjekindlalt käsitletud väärtuste muutumisega

loomel ning eestikeelsel kultuuritekste levi

seotud probleemistikku. Seejuures on toetutud

taval ja nende avalikku eestikeelset arutelu

Ingleharti mudeli alusel tehtavatele rahvusvahe-

kandval meedial.

listele väärtusuuringutele, mis lähtuvad materialistlike vs. postmaterialistlike väärtuste eristamisest.

Kultuuri ja meedia tarbimise sotsioloogilistele

Püütakse kindlaks teha, kas ka Eestis toimub koos

uuringutele toetudes on EIA jälginud muutusi kul-

heaolu kasvuga kultuurinihe materialistlikelt väär-

tuuritähenduste levitamises ja jagamises ühiskon-

tustelt postmaterialistlikele ehk eneseteostuse ja

nas (vt Lauristin, Lõhmus, Vihalemm, Kõuts-Klemm

inimsuhetega seotud väärtustele (Anu Narusk 1999,

EIA 1998, 2009, 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017,

Andrus Saar 2009, Veronika Kalmus 2009, Anu

2019/2020). Esile on toodud põlvkondlikku kultuuri

Realo 2012/2013).

nihet üleminekul kirjakultuurilt digikultuurile ja

Kirjeldades EIA 2012/2013 lehekülgedel Eesti

visuaalsele kultuurile, selgitatud erisuguste sot-

elanike väärtusorientatsioone, tõdeb analüüsi autor

siaalsete rühmade kultuuri- ja meediatarbimise

Anu Realo, et materiaalseid väärtusi rõhutavate
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inimeste osakaal, mis tõusis rasketel 1990. aastatel,

tal arvas kaks kolmandikku (76%) uuringus osaleja-

oli taas langenud uurimuse algperioodiga võrreldes

test, et homoseksuaalsus ei ole kunagi õigustatud,

samale tasemele (32%) ning on seal püsinud 2011.

siis 20 aastat hiljem oli vastav näitaja tunduvalt

aastani. Postmaterialistlikke väärtusi rõhutavate

madalam, 48%. Siiski uskus 2011. aastal ikka veel

inimeste osakaal aga ei olnud märkimisväärselt

ligi pool Eesti elanikest, et homoseksuaalsus on

suurenenud, kõikudes 6% (1990) ja 4% (2011) vahel.

igal juhul taunitav. See kõrge näitaja paigutas Eesti

Vaadeldav periood oli sellise nihke toimumiseks

teiste riikide võrdluses jätkuvalt pigem Ida-Euroopa

kas liiga lühike, või mõjutavad seda peale heaolu

kui Põhjamaa riikide sekka.

ka teised tegurid, näiteks julgeolek.
Eneseväljendusväärtuste üheks komponendiks
on ka inimestevaheline usaldus.

Siinkohal peab märkima et viimaste, 2020.
aastal avaldatud maailma väärtusuuringu 2019
tulemuste kohaselt on ka Eestis nihe postmaterialismi suunas muutunud nähtavaks (vt http://

Eesti elanike üldise usalduse määr langes

www.worldvaluessurvey.org/photos/cultural_

1990. aastate esimesel poolel, kuid alates

map_2020.jpg). Mööndes, et usalduse, heaolu

1996. aastast on see järk-järgult tõusnud.

ja tolerantsuse kasv Eesti elanike seas viimastel
kümnenditel annab tunnistust väikesest nihkest

2011. aasta uuringu kohaselt arvas juba 40%

eneseväljenduslike väärtuste rõhutamise suunas,

vastajatest, et „enamikku inimesi võib usaldada”,

ei ole siiski veel põhjust rääkida postmaterialistlike

samal ajal kui 2008. aastal oli vastav näitaja 33% ja

väärtuste nii tugevast esiletõusust, mis viiks Eesti

1999. aastal vaid 24%. Lisaks usaldusele on viimas-

maailma väärtuste kaardil lähedale nn protestant-

tel kümnenditel kasvanud inimeste õnnetunne.

liku Euroopa maadele (Põhjamaad, Saksamaa).

Kui 1990. aastal väitis ligikaudu 61% Eesti elanikest,

Endiselt domineerivad meil pigem ellujäämise kui

et nad on kõiki asjaolusid arvestades kas väga

eneseväljendusega seotud väärtused.

või pigem õnnelikud, siis 2011. aastal väitis end
õnneliku olevat ligikaudu 77% vastajatest.

Erilist tähelepanu pälvib Eesti inimarengu aruannetes inimarengu ja identiteedi vahekord. Läh-

Eneseväljenduslike väärtustega on seotud ka

tudes inimarengu kontseptsioonis kesksel kohal

inimeste suurem tolerantsus vähemuste suhtes,

olevast inimliku valikuvabaduse väärtustamisest,

olgu selleks homoseksuaalid või erineva rahvusliku

on EIA raames identiteeti vaadeldud nii vabaduse

ja/või religioosse taustaga inimesed. Kui 1990. aas-

suurenemise kui vabaduse piiramise seisukohalt.
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Selline ambivalentsus identiteedi küsimuses tuleneb

Uudset lähenemist rahvakultuuri fenomenile

sellest, kas identiteeti vaadeldakse üksikisiku vaba-

pakub Aili Aarelaid-Tart, kes analüüsib

duse ja autonoomia või riigi ja kultuuri kestlikkuse

rahvakultuuri sotsiaalse tähenduse

vaatenurgast. Kui varasematel aastatel olid identi-

muutumist alates 19. sajandist kaasajani,

teediteemad kesksel kohal eeskätt mitte-eestlaste

tuues esile selle vastuolulise ideoloogilise rolli

lõimimise, sh eriti venekeelse hariduse eesti keelele

nõukogude süsteemis ning murelikult jälgides

ülemineku käsitlemise puhul, siis viimastel aastatel

selle muutumist vabas Eestis, kus esile on

on sagedamini vaatluse all ka eestlaste identiteedi

kerkinud küsimus rahvakultuuri kestlikkusest

muutumine nii seoses digipöördega ja üleminekuga

kommertskultuuri eelistavas internetistunud

kirjakultuurilt visuaalkultuurile (EIA 2014/2015) kui

maailmas (EIA 1999, 2000).

ka eestlaste suureneva hargmaisuse ja inglise keele
pealetungi kontekstis (EIA 2014/2015, 2016/2017).

Tähelepanuväärsemaks panuseks Eesti ühis-

Kultuurisemiootilise vaatepunkti identiteediprob-

konna eneserefleksiooni arendamisse on Aili Aare-

leemidele avab Peeter Toropi artikkel „Eesti kultuu-

laid-Tardi kultuurifilosoofiline mõttearendus ‘Eesti

rikeelte identiteet ja muutumine” (EIA 2016/2017).

identiteet ja cairos’ (EIA 2001), mis räägib eurointegratsiooni kontekstis vajadusest kaasajastada

Selles on rõhutatud identiteediprobleemi

Eesti rahvuslikku enesemääratlust, et luua uued

universaalsust: Kultuuriidentiteet nagu iga

eeldused rahvusliku konsensuse saavutamiseks.

identiteet põhineb enese mõistmisel.

Ennast mõistvana saab ta olla valmis teisi

Koos Eesti viskumisega postmodernse ajastu
”ideaalide
pluralismi, indiviidikesksusesse, info

mõistma ja nendega dialoogi astuma. Suhtlema

uputusse, religioossesse ja moraalsesse mit-

avatud maailmaga (EIA 2016/2017, lk 230). Nii-

metimõistetavusse ei saa ühemõõtmeline vana

sugune avatud kultuuriidentiteedi käsitlus satub

hea „eestiaegne” rahvusidentiteet lihtsalt enam

paratamatult konflikti rahvuslikust ohutundest

püsida. Ajalookäänak koos kontinuaalse ja dis-

lähtuva suletud identiteedikäsitlusega, mis asetab

kreetse dialektilise kokkusobitamisega on jällegi

esiplaanile põlvnemise ja emakeele ning samas-

platsis ning eestlaste kui väikerahva jaoks püsti-

tab riigi- ja kultuuriidentiteedi. Oluline on EIA

tub ta seekord valikuna kas Euroopa Liit või „hall

2016/2017 autorite Martin Ehala, Kristiina Praakli,

tsoon”. Rahvusluse käsitlus peab muutuma, sest

Aune Valgu panus identiteediprobleemide keeru-

muidu ei suuda me soodsalt realiseerida aja-

kuse avamisel, mis aitavad mõista kultuuri- ja riigii-

hetke (cairos), millest sõltuvad etnose edasikest-

dentiteedi erinevust ning hinnata keel(t)ekasutuse,

mise tingimused. (EIA 2001, lk 87)

sotsiaalse ümbruse ja institutsionaalse toe rolli
rahvusliku identiteedi püsimisel või muutumisel.

Juba EIA 1998 püstitas küsimuse rahvuslikkuse

Sotsiaalteaduslikku lähenemist kultuurile on

tähendusest infoühiskonnas („Kas infoühiskond

EIA-s rikastanud humanitaarteaduslik ja filosoo-

hajutab rahvusriigi?”). Vajadusest avardada eest-

filine kultuurinähtuste mõtestamine. EIA kultuuri

laste identiteedikäsitlust ning tuua postmodernseid

käsitluses on oma koha leidnud esseistlikud

uuendusi eestikeelsesse tähendusruumi kõneles

arutelud kultuuri ja keele olemuse ning kultuuri-

2002. aastal Mart Kivimäe essee „Kultuuripluralist-

muutuste sügavama tähenduse üle. Eestis toimuvat

liku vabaduskäsitluse poole”. Viimaste aastate inim

kultuurinihet on vaadeldud globaalsete kultuuri

arengu aruannetes on eriti teravalt esile tõusnud

protsesside taustal, käsitletud rahvuskultuuride

vajadus umber mõtestada eestiliku kultuuriruumi

saatust digipöörde ja üleilmastumise ajastul.

ning rahvusliku kultuurimälu mõisted, jõuda selgusele eesti kultuuri kohas üleilmastunud kultuuri
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protsessides ning kaasajastada rahvuskultuuri

meedia arengu kontekstis algatas Indrek Ibrus

kestlikkuse tähendust digiajastul (vt Marek Tamme,

esseega „Kultuur visualiseerub ja rikastub” (EIA

Tõnu Viigi ja Eneken Laanese artiklid EIA 2016/2017).

2014/2015), jätkates seda teemat EIA 2019/2020

Eesti kultuuriruumi muutumist digipöörde ja rist-

käigus virtuaalse aruteluruumi käsitlusega.

Tabel 8. Kultuurivaldkonnaga seotud teemad Eesti inimarengu aruannetes 1995–2020
Aasta

Teemad ja probleemid

Autorid

1998

Meediakasutus ja sotsiaalsed muutused Eestis. Eesti kultuurivahetuse
geograafiast

M. Lauristin, P. Vihalemm,
A. Aarelaid-Tart

1999

Moderniseerumine / postmoderniseerumine. Väärtushinnangute ja
hoiakute muutumine Eestis 1985–1998. Meediatarbimise globaalsed ja
lokaalsed orientatsioonid. Eesti rahvakultuur postmodernismi ajastul

R. Vetik, L. Hansson,
A. Kelam, A. Narusk,
T. Vihalemm, A. Aarelaid-Tart

2000

Eesti rahvakultuur sisenemas EL-i kultuuriruumi. Eesti Eurovisiooni
lauluvõistluse maastikul

A. Aarelaid-Tart, I. Tart

2001

Eesti lääneliku tarbimiskultuuri hoovuses. Kas tingimusteta omaksvõtt?
Eestlaste identiteet ja cairos

M. Keller, A. Aarelaid-Tart

2002

Naiste kujutamine meedias kui ühiskonna arengu mõõdupuu. Kultuuripluralistliku vabaduskäsitluse poole

B. Pilvre, M. Ruuda,
M. Ulfsak, M. Kivimäe

2003

Eesti sidusus ja killustatus väärtuste peeglis. Politiseeritud tarbimisest
Eestis

A. Masso, T. Vihalemm,
M. Taru

2006

Eesti elanike väärtusmaailm. Avalik arvamus kui Eesti elu peegel

J. Hämmal, J. Kivirähk

2007

Eesti keeleline kapital. Kultuurierinevused: identiteet ja väärtused

T. Vihalemm, V. Kalmus

2008

Elulaad ja käitumine terviseriskide allikana. Tarbimiskultuuri arengutendentsid. Elukvaliteedist infoühiskonnas

A. Aaviksoo, G. Paat,
M. Keller, M. Kiisel,
P. Pruulmann-Vengerfeldt,

2009

Eesti elanike väärtusmustrid. Muutused Eesti väärtushinnangutes aastail
1990–2008. Kultuuris osalemine. Uus meedia ja eakaaslaste kultuur

A. Saar, V. Kalmus,
A. Siibak, M. Lauristin,
M. Lõhmus

2010/
2011

Keelemaastikud ja inimkapital Balti riikides

T. Vihalemm, M. Siiner,
A. Masso, K. Kello,
S. Djachkova

2012/
2013

Väärtused. Infokeskkond ja meediavabadus

A. Realo, P. Vihalemm

2014/
2015

Eesti kultuuriruumi areng. Eesti keele kestlikkus. Eesti kultuuri levik
maailmas. Kultuuritarbimine kultuuriruumi elujõulisuse näitajana.
Kultuurinihe. Laulupidu eestiliku kultuuriruumi sümbolina. Kultuur ja
innovatsioon, loomemajandus. Kultuur visualiseerub ja rikastub. Digitaalkultuur

M. Lauristin, P. Vihalemm,
M. Ehala, K. Tafel-Viia,
S. Lassur, I. Ibrus,
M. Laak, P. Viires

2016/
2017

Identiteedi- ja keelemuutused. Keele rolli eesti identiteedis. Eesti keele
kontaktid. Muutused eesti kogukondades ja eesti keele oskus. Eesti keele
õiguslik ja tegelik staatus Eesti tööturul. Identiteet avatud maailmas
Kultuuri kestlikkus. Eesti kultuur avatud maailmas. Eesti kultuuri muutuvad enesemääratlused. Eesti kultuurikeelte muutumine. Eesti mälukultuuri avanemine. Digikultuuri arengud ja kultuuripoliitika

M. Tamm, T. Viik,
M. Ehala, M. Rannut
P. Torop, E. Laanes
I. Ibrus

2019/
2020

Eesti noored virtuaalses arvamusruumis

V. Kalmus, A. Siibak

Kultuur ja meedia
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7. Lõimumine

Lõimumise käsitlemisest Eesti inimarengu aruanne

tuurilised ja psühholoogilised barjäärid, mis on

tes 25 aasta jooksul kooruvad välja järgmised

tööturul, hariduses ja avaliku sektori toimimises

üldistused ja järeldused.

lõimumist takistanud ning mitmeski valdkonnas
integratsiooni asemel segregatsiooni soosinud.

• EIA-d annavad tõenduspõhise pildi venekeelse
kogukonna sisemisest segmenteeritusest ning

Mitte-eestlaste lõimumisega seotud temaatika

vajadusest mitte-eestlaste keele- ja kultuuri-

läbib Eesti inimarengu aruandeid algusest peale

pädevust, hoiakute ja igapäevaste praktikate

kui Eesti ühiskonna sidususe seisukohalt üks

mitmekesisust ning venekeelse inforuumi

keerukamaid valdkondi. Sellele probleemistikule

vastuolulist mõju senisest täpsemini arvestada

on lähenetud mitmest perspektiivist, alates Eesti

nii lõimumispoliitikas kui ka lõimumisteema

rahvastiku etnilise koosseisu järsust muutusest

meediakäsitlustes ja avalikes aruteludes.

teise maailmasõja ja sellele järgnenud nõukogude

• Eesti riigi ja venekeelse kogukonna vahelise usalduse suurendamisel on keskne roll lõimumis
probleemide lahendamisel.
• Vajadus loobuda senisest identiteedipoliitilisest

okupatsiooni tagajärjel ja lõpetades uusimmigrantide probleemidega tänapäeval.
Mitte-eestlaste lõimumist on käsitletud mitmes
kontekstis: demograafilises (eestlaste ja mitte-

lõimimisparadigmast, tunnistades ja tunnus-

eestlaste erikaalu muutused Eesti elanikkonnas,

tades rahvusülese koostöö ja eelarvamusteta

sündimuse ja vanuskoosseisu võrdlus, ränne ja

suhtluse olulist rolli kogu Eesti ühiskonna jät-

elukoht – EIA 1995, 1999, 2007, 2016/2017) sot-

kusuutliku arengu, sealhulgas eesti keele ja

siaalses (kihistumine, heaolu, elukvaliteet – EIA

kultuuriruumi kestlikkuse jaoks. Määrava täht-

1999, 2001,2008, 2009, 2016/2017), majanduslikus

susega on seejuures rahvuspõhise tööalase ja

(töö- ja karjäärivõimalused – EIA 2008, 2016/2017),

haridusliku segregatsiooni ja sellest tuleneva

õiguslikus (kodakondsus – EIA 1995, 1998, 1999,

ebavõrdsuse kaotamine.

2007, 2016/2017), kultuurilises (keeleoskus, haridus,

• Sotsiaalteadlaste kahe aastakümne pikkustele

suhtlus, identiteet ja väärtused – EIA 2001, 2002,

integratsiooniuuringute kogemustele ja nende

2007, 2016/2017) kui poliitilises (usaldus riigi vastu,

rakendamise tulemustele tagasi vaadates on

ühiskondlik aktiivsus – EIA 2007, 2008, 2016/2017)

aastate jooksul lahti harutatud põhilised struk-

(vt tabel 8).

tuursed ja institutsionaalsed tegurid ning kul-
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Arvestades, et venekeelset elanikkonda on

Liidu eri paikkondades. Hinnanguliselt ulatub

nii Eesti avalikkuses kui ka rahvusvahelises

nende arv 1,2–1,5 miljonini. Perekondade ühine-

meedias sagedasti käsitletud hinnanguliselt

mise alusel võib osa nendest soovida tulevikus

kui ohtude ja konfliktide allikat, võimaldab

Eestisse asuda. Ühiskonna heterogeensuse tõttu

selle teema käsitlemine inimarengu aruande

niigi komplitseeritud sotsiaal- ja rahvastikupo-

formaadis mitte-eestlaste olukorra tõendus

liitika kujundamine ähvardab jääda ka edaspidi

põhist kaardistamist ja analüüsi, et välja tuua

hoopis kulukamaks homogeense rahvastikuga

kvantitatiivseid trende, avada tegelike ja

riikidega võrreldes. (EIA 1995, lk 28)

võimalike pingete objektiivseid põhjusi ja
leida probleemidele lahendusteid.

EIA 1998 annab aga teada Eesti muulasparadigma radikaalsest muutumisest seoses valitsuse

Kui nõukogude okupatsiooni ajal oli migrat-

otsusega riikliku integratsioonipoliitika väljatöö-

siooniteema tabu, siis esimestel aastatel pärast

tamiseks. Sihiks seati nõukogude ajast pärineva

iseseisvuse taastamist tõusis see nii poliitika kui

venekeelse paralleelühiskonna järk-järguline

ka meedia tähelepanu keskmesse. Esialgu oli

lõhustamine ning venekeelse elanikkonna muu-

rõhuasetus migrantrahvastiku arvukusel eestlas-

tumine „kakskeelseks ja kakskultuurseks” osaks

tega võrreldes.

ühisest Eesti ühiskonnast:

aastal Eestis toimunud muutusSee on ühiskond, kus muulaskond on ühe”test1945.–1990.
”
on üks olulisemaid see, et 1989. aastaks oli
mõtteliselt aksepteerinud oma kakskultuurse ja
Eestis 12 linna-alevit, k.a. pealinn, kus eestlasi

kakskeelse rolli Eestis ning on sellisena täielikult

elas suhteliselt vähem kui muulasi. 1934. aastal

vastu võetud ka eesti ühiskonna ning riigi poolt.

oli Eestis selliseid ainult kaks. 1920.–1940. aas-

Teisisõnu, on toimunud eri etniliste rühmade vas-

tal paiknesid rahvusvähemused Eestis ajalooliste

tastikune omaksvõtt, kusjuures üldine lävimine

vähemustena oma traditsioonilistes asukohtades.

oimub eesti keeles ja kõik elanikud on lojaalsed

--- Aastatel 1945–1989 Eestisse massiliselt sisse-

Eesti riigile. (EIA 1998, lk 51)

rännanud vene, ukraina ja valgevene rahvusest
elanikud elavad absoluutses enamuses linnades,

Välja kuulutatud uue integratsioonipoliitika siht-

peamiselt pealinnas Tallinnas ja Kirde-Eesti töös-

rühmana määratletakse eeskätt lapsed ja noored,

tuslinnades Narvas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel.

kellest loodetakse kasvatada täielikult integree-

Selle tulemuseks on Ida-Virumaa kui eestlaste

runud uus põlvkond mitte-eestlasi. Selle riiklikult

põlise asustusala keeleline ja kultuuriline venes-

püstitatud sihi saavutamise edukus

tamine ja seda ainult ühe-kahe põlvkonna jooksul. (EIA 1995, lk 30)

oleneb eelkõige eestlaste aktseptist multi”kultuurilise
ühiskonna kujunemisele Eestis. Ning

Esimeses Eesti inimarengu aruandes

samuti muulaste valmisolekust aktsepteerida ise-

1995. aastal rõhutatakse, et Eesti on Euroopas

enda kui kakskultuurse ja kakskeelse koosluse

suurima migrantrahvastiku osakaaluga riik

perspektiive Eestis. (Ibid).

ning kujutatakse tulevikus ette selle arvukuse
ähvardavat suurenemist:

Järgnevatel aastatel dokumenteeritakse inim
arengu aruannetes lõimumisprotsessi küllatki

Eestis elavate sisserännanute suure osakaalu
”ja sisemise
heterogeensuse kõrval on tõsiasjaks

vaevalist edenemist. EIA 1999 juhib tähelepanu

nende arvukas sugulaskond endise Nõukogude

laste tööalase staatuse langusele. EIA 2001 käsitleb

Lõimumine

raskustele keeleõppes ning paljude mitte-eest-
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venekeelsete noorte raskusi tööturul, EIA 2002 aga

suhtuvad rühmad. Mitte-eestlaste seas eristati

sisaldab Aili Aarelaid-Tardi sulest kvalitatiivsel

eri lõimumisastmega rühmad (lõimumisklastrid),

uuringul põhineva kirjelduse venekeelse elanik-

seejuures arvestades mitte ainult keeleoskust ja

konna hingeelus valitsevasse kultuuritraumasse.

kodakondsust, vaid ka meediakontakte, suhtlust

Pinged, mida kutsus esile eesti-vene identiteedi

ning identiteeti (Marju Lauristin, EIA 2007). Uuri-

konflikt, paiskusid välja 2007. aasta 27. aprillil,

mused, mis lähemalt vaatlesid mitte-eestlaste info-

kui Tallinna kesklinnas toimusid nn pronkssõduri

välja ja suhtluspraktikaid, aitasid näha sügavamale

teisaldamisest ajendatud kokkupõrked marodöö-

pealispindsetest üldistustest, kuna mitte-eestlaste

ritsevate venekeelsete noorte ja märulipolitsei

infoväli osutus arvatust mitmekesisemaks (Triin

vahel. Pronksiööst sai venekeelset kogumit ühen-

Vihalemm, EIA 2007). Kinnitust sai tõdemus

dava kollektiivse ‘tõrjutu’ identiteedi looja.

reaalsete inimestevaheliste suhtlusvõimaluste
ja ühistegevuste määravast rollist nii keeleõppe

Põhjalik venekeelse vähemuse hoiakute

motivatsiooni kui ka usalduse kujunemisel (Külliki

analüüs, sealhulgas ka uuring pronksiöö

Korts, EIA 2009; Kristina Kallas, EIA 2016/2017).

sündmuste tõlgenduste kohta ilmub samal

Järjest enam süveneti hariduse rolli mitte ainult

sügisel EIA 2007 kaante vahel.

keeleoskuse, vaid ka väärtuste ja kodanikuidentiteedi kujundajana. Keeleoskust käsitleti kapitalina,

Selles osutatakse aprillis lahvatanud konflikti
sügavamatele sotsiaalsetele põhjustele.

milleta ei ole võimalik edukas karjäär, edukus tööturul ega ka osalemine suhtlusvõrgustikes (EIA
2010/2011). Samas leidis noorte karjäärivõimaluste

Sotsiaalmajandusliku ebavõrdsuse ning
”tõrjutuse
probleemid, mille olulisusele on sot-

analüüsis tõestust nn klaaslae efekti olemasolu ka

siaalteadlased integratsioonimonitooringu tule-

tööturul tippjuhtide tasemele (Ellu Saar, EIA 2008).

mustele toetudes osutanud juba 2000. aastast

Kokkuvõttes on lõimumisprobleemistik Eesti

alates, pole siiani muutunud riikliku integrat-

inimarengu aruannetes liikunud statistiliselt ja

sioonipoliitika prioriteetideks. Kõrgharidusega

rahvastikupoliitiliselt käsitlustasandilt inimarengu

keskealiste mitte-eestlaste rahulolematuse enda

mõistele omasele võrdsete võimaluste, valikute

(ja oma laste) väljavaadetega Eesti tööturul ja

mitmekesisuse ja valikuvabaduse käsitlemisele.

sellega kaasnenud usaldamatuse kasv Eesti riigi

EIA 2016/2017 vaatleb Eesti lõimimispoliitika

institutsioonide suhtes on üks olulisi tegureid ka

kogemusi juba ka uuest, hargmaisuse vaatepunk-

2007. aasta aprillisündmuste sotsiaalse tausta

tist, osutades venekeelse vähemuse kõige enam

mõistmiseks. (EIA 2007, lk 54)

kõiki lõimumiskriteeriume täitva noore põlvkonna

hea keeleoskusega mitte-eesti noorte pääsemisel

alternatiivsetele eneseteostuse valikutele avaAprillisündmuste positiivse efektina hinnatakse

tud maailmas ning tuues esile uusi probleeme.

seda, et peale aprillikriisi mõistis eesti avalikkus, et

Sotsiaalteadlaste kahe aastakümne pikkustele

integratsioonipoliitika edukus on kogu Eesti arengu,

integratsiooniuuringute kogemustele ja nende

nii eestlaste kui ka mitte-eestlaste turvalise tuleviku

rakendamise tulemustele tagasi vaadates on aas-

üks sõlmküsimusi. Diskussioonist jäi kõlama, et

tate jooksul lahti harutatud põhilised struktuursed

lõimumisprotsessi edukust hinnates, selle tuleviku

ja institutsionaalsed tegurid ning kultuurilised ja

üle arutledes ei saa ei eestlasi ega mitte-eestlasi

psühholoogilised barjäärid, mis on tööturul, hari-

vaadelda vastanduvate kogukondadena. Sotsio-

duses ja avaliku sektori toimimises lõimumist takis-

loogilistele uuringutele toetudes toodi esile, et

tanud ning mitmeski valdkonnas integratsiooni

eestlaste seas on välja kujunenud nii lõimumise

asemel segregatsiooni soosinud (Kristina Kallas,

pooldajate kui ka sellesse kahtlevalt või eitavalt

EIA 2016/2017). Nende jõupingutuste kogemusi
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kokku võttes on EIA 2016/2017 lõimumispeatüki

tusest on aastate jooksul saanud integratsiooni

toimetaja professor Anu Realo jõudnud kriitilise

ja migratsiooni sihtasutus Meie Inimesed, ei ole

tõdemuseni, et lõimunud ühiskonna ülesehitamist

siinsetest venelastest siiski saanud kõigi eestlaste

on muu hulgas takistanud eestlaste vähene lõimu-

jaoks „meie inimesi”, kelle kätte muude asjade

misvalmidus ehk soov ja valmisolek kaasata Eestis

kõrval võiks ka riigi juhtimise usaldada. /---/ Me ei

elavaid vähemusi ühiskondlikku ja kultuuriellu.

saa muuta ajaloolisi ega poliitilisi põhjusi, mis on
Eesti rahvastiku koosseisu kujundanud nii, nagu

Eestlaste valmidus kaasata siinseid venelasi
”ühiskonna
toimimisse enesega võrdsel alusel on

me seda praegu teame, kuid Eesti sajanda sünni

aastate jooksul oluliselt suurenenud, kuid sellegi-

elavad inimesed tunneksid ennast tõesti „meie

poolest ollakse endiselt ettevaatlikud. /---/ Seega,

inimestena”. (EIA 2016/2017, lk 121/123).

päeva lävel võiks seada eesmärgi, et kõik Eestis

kuigi mitte-eestlaste integratsiooni sihtasu

Tabel 9. Mitte-eestlaste lõimumisega seotud teemad EIA-des 1995–2020
Aasta

Teemad ja probleemid

Autorid

1995

Vähemuste integreerimine Eesti ühiskonda

A. Kirch?

1998

Eesti muutuv muulasparadigma

M. Heidmets

1999

Rahvuslikult jaotunud Eesti. Mitte-eestlaste sotsiaalmajanduslik olukord

K. Hallik

2001

Venekeelsete noorte võimalused Eesti ühiskonnas

A. Allaste

2002

Venelased ja kultuuritrauma

A. Aarelaid-Tart

2007

Mitte-eestlased Eesti ühiskonna osana
Mitte-eestlased Eesti rahvastikus ja kodanikkonnas. Mitte-eestlaste
osalemine Eesti ühiskondlikus elus ja poliitikas. Eestlaste ja venekeelse
elanikkonna vahelised kontaktid. Venekeelse elanikkonna infoväli ja
meediakasutus

M. Lauristin,
K. Kasearu,
T. Vihalemm,
A. Trumm, K. Korts,
K. Kallas, P. Vihalemm

2008

Etnilised erisused rahulolu hinnangutes: Eesti eripära Euroopa kontekstis. Poliitiline toetus ja poliitiline osalus. Mitte-eestlased Eesti tööturul

A. Masso, P. Ehin,
E. Saar

2009

Venelaste teine põlvkond Eesti tööturul

K. Lindemann,
R. Vöörmann

2016/
2017

Sisseränne ja lõimumine. Segregatsiooni ring: haridus-töö-elukoht.
Kodakondsus, riigi-identiteet, lõimimine ja hargmaisus. Meedia roll
rändes ja lõimumises. Meedia ja hargmaisus. Elukoht kui lõimumise
mõõdupuu: muutused keelekogukondade elukohtade eraldatuses.
Rahvuslik segregatsioon Eesti tööturul. Eesti keele õiguslik ja tegelik
staatus Eesti tööturul

A. Realo, T. Vihalemm,
K. Kallas, K. Leetmaa,
E. Saar, J. Helemäe,
M. Rannut

Lõimumine

57

TAASISESEISVUNUD EESTI KOLM AASTAKÜMMET INIMARENGU LUUBI ALL

8. Elukeskkond,
piirkondlik areng
Keskkonnaprobleemide käsitluse areng 25 aasta

aastal juhitakse tähelepanu nõukaaegse elamu-

jooksul tõendab seda, et ökoloogilise vaateviisi

pärandi ebatervislikule kvaliteedile. 1999. ja 2001.

rakendamine ühiskonna probleemide mõistmiseks

aastal vaadeldakse regionaalprobleemide seost

ja lahendamiseks saab olla väärtuslikuks ja uusi

sotsiaalse kapitali ebaühtlase kujunemisega.

ideid pakkuvaks täienduseks või ka alternatiiviks

Nii 1999. aastal kui ka kümme aastat hiljem,

traditsioonilisele majanduskesksele ja sotsioloogi

EIA 2019/2020 veergudel, kujutatakse üsna

lisele vaatenurgale.

dramaatilistes toonides maaelu allakäiku turu-

Alates kõige esimesest EIA köitest 1995. aastal

majanduslikus ja linnastuvas Eestis. Kriitilise pil-

on pööratud suurt tähelepanu keskkonnale inim

guga nähakse juba 1990. aastatel Eesti arengu

arengu olulise tegurina, seda nii looduskeskkonna

koondumist suurlinnadesse ning väikelinnade ja

ja geograafilise elukeskkonna mõttes kui ka tervik-

maa-asulate mahajäämust. Lahendust nähakse

liku ruumilise keskkonnana (vt tabel 10). Elukesk-

eelarveliste arenguprogrammide loomises piirkon-

konnaga seotud teemad keskenduvad inimarengu

dade arengu tasakaalustamiseks, avaliku sektori

regionaalsele ebavõrdsusele ja elutingimuste eri-

töökohtade plaanipärases siirdamises Tallinnast ja

nevusele maal ja linnas, samuti eluasemepoliitika

Tartust väljapoole, samuti munitsipaalelamuehi-

probleemidele (EIA 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,

tuses, sh noortele peredele sobivate üürikorterite

2001, 2009, 2016/2017, 2019/2020).

kättesaadavaks tegemises (EIA 2009).

Alustades kõige lähemast, oma eluasemest

Väga tänapäevaselt kõlab 1996. aasta inim

ja koduümbrusest, ning lõpetades linnade ja

arengu aruandes piirkondliku arengu stsenaa

asulate planeeringute kriitikaga, on EIA

riumide väljajoonistamine, mida seostatakse

rõhutanud elukvaliteedi ruumilise ja arhitek

turuliberaalse või kogukondliku mentaliteedi

tuurilise aspekti olulisust.

domineerimisega regionaalpoliitikas.

Sellega seoses on jälgitud ka ruumikasutu-

Need stsenaariumid pakuvad põnevat võrdlust

sega seotud sotsiaalseid konflikte, diskrimineeri-

2019/2020 EIA-s esitatud Eesti 2050 territoriaalse

mist ja segregatsiooni (vt näiteks EIA 1997 seoses

arengu stsenaariumidega, mis on üles ehitatud

sundüürnike probleemiga, EIA 2016/2017 seoses

põhimõtteliselt samale mudelile, kuid võtavad

rahvusliku segregatsiooniga linnaruumis). 1997.

arvesse tänapäevast tehnoloogilist keskkonda.

58

Elukeskkond, piirkondlik areng

I OSA: Eesti inimarengu aruannete temaatika, probleemistik ja autorkond 1995–2020

Foto: Dolgachov / 123rf

2019/2020 EIA pakubki uudset lähemist tradit

likkuse, inimeste heaolu kui ühiskonna sidususega.

sioonilistele ruumilise arengu probleemidele,

Alates EIA 2009-st on see teema olnud inimarengu

tõstes ühelt poolt esile vajaduse väärtustada

aruannetes esindatud, rõhutades elukvaliteedi

linnade ja asulate planeerimisel avalikku

seost loodushoiu ja säästva arenguga.

ruumi kui ühiskondlikku hüve, samas juhtides
tähelepanu uutele probleemidele, mis
tulenevad sellest, et kaasajal hõlmab avaliku
ruumi mõiste ka digikeskkonda.

areng taotleb tasakaalu inimesi
” Säästev
rahuldava elukeskkonna, loodusvarade jätku
suutliku kasutamise ja majanduse arengu
vahel ning täisväärtusliku ühiskonnaelu jätku-

Linnastumise, ääremaastumise ja rändeprotsesside üksteist võimendavat mõju Eesti jätkusuutli-

mist praegustele ja järeltulevatele põlvedele.
(EIA 2009, lk 26)

kule arengule on EIA käsitlenud viimased kümme
aastat, alates keskkonna temaatikale keskendunud

Looduskeskkonna temaatika keskendub EIA-s

2009. aasta köitest. Kuid kogu selle teemaderingi

ühiskonna keskkonnateadlikkusele, loodusressurs-

keerukus ja arengute objektiivsus on eriti veenvalt

side kasutamisele ja loodushoiule kui avalikule

avalikkuseni toodud viimases kahes EIA-s.

hüvele ning samas tõstab fookusesse inimeste

Võrreldes inimeste eluaseme ja piirkondliku

võimaluse kaasa rääkida loodushoiu ja keskkon-

arengu probleemidega on loodusliku keskkonna

namuutustega seotud küsimuste otsustamisel.

probleemistik olnud EIA-s harvemini käsitletud.

Viimases, 2019/2020 aasta EIA köites, mis tervikuna

Siiski on juba 2005. aastal vastu võetud stratee-

on pühendatud keskkonna ja ruumi probleemi-

gia „Säästev Eesti 21” toonitanud looduskeskkonna

dele, käsitletakse looduskeskkonda ka eetilise ja

lahutamatut seost nii Eesti kultuuriruumi kest

esteetilise heaolu allikana.

Elukeskkond, piirkondlik areng
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Tabel 10. Keskkonna ja piirkondliku arenguga seotud teemad EIA-des 1995–2020
Aasta

Teemad ja probleemid

1995

Piirkondlik areng. Inimarengu komponentide regionaalstatistiline
hindamine. Piirkondlikud erinevused

1996

Regionaalne ebavõrdsus. Töötus piirkonniti. Piirkondliku arengu
põhimustrid. Eesti keskkonnaruum. Eluase ja elamuehitus Eestis
1918–1995. Elamupoliitika ja erastamine, elamuturg. Eesti eluruumi
arengu stsenaariumid

R. Eamets, G. Raagmaa
J. Kõre, P. Ernits,
M. Ainsaar, M. Hendrikson

1997

Linnaruumi polariseerumine Tallinnas. Head ja halvad piirkonnad.
Tagastatud majade üürnikud elamuturul. Eluasemelaenud elamuturu mõjutajatena

J. Kõre?

1998

Eesti omavalitsused Euroopas

J. Sillaste

1999

Omandireformi mõju maaelule

R. Ruutsoo

2001

Kahe valla sotsiaalse kapitali kvalitatiivne uuring

T. Hakman, J. Kivirähk,
V. Kolga,

2008

Linnad kui arengumootorid

E. Terk , S. Lassur,
K. Tafel-Viia,

2009

Looduskeskkond ja elukvaliteet. Rohealade väärtus linnakeskkonnas.
Elanikkonna keskkonnahoiakud. Regionaalne areng ja elukeskkond.
Regionaalareng ja regionaalpoliitika proovikivid. Eesti regioonide
institutsionaalne tihedus

K. Peterson, P. Kuldna,
R. Noorkõiv, V. Sepp

2014/
2015

Keskkond ja inimene. Loodusressursside tarbimine. Jääkained

M. Kangur, L. Puusepp,
M. Pensa, M. Küttim,
T. Vaasma, E. Vandel,
M. Vetsa

2016/
2017

Elukohapõhine sotsiaalne ja rahvuslik segregatsioon. Maaelu muutuv tähendus ja väljaränne

K. Leetmaa, A. Annist

2019/
2020

Eesti elukeskkondade mitmekesisus. Linnastumine ja ääremaastumine, linna ja maa tähenduse moondumine, keskuse ja ääremaa
lõhe. Rahvastiku asustusepõhine polariseerumine. Avalik ruum kui
elukeskkonda siduv võrgustik. Avalik linnaruum. Ehituspärand ja
ruumi kvaliteet. Loodushoid kui avalik hüve. Loodusalade mõju
inimese heaolule. Eesti elukeskkond 2050

K. Leetmaa,
B. Plüschke-Altof,
B. Loewen, T. Oja,
E. Laukats, T. Paaver,
E. Kiivet, T. Talk, S. Raie,
A. Lõhmus, K. Sepp,
K. Orru, M. Lang, H. Orru,
K. Grišakov, M. Kaevats
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9. Poliitika ja
kodanikuühiskond
EIA on olnud 25 aastat Eesti sotsiaalteadlastele

nide areng, valitsemiskorralduse tõhusus ja riigi

üheks olulisemaks eestikeelseks avaldamiskanaliks.

haldussuutlikkus, teisalt riigi ja kodanike vaheline

Sotsiaalteadlased on riikluse küsimuses seisnud

usaldus, kodanikuühiskonna osalemine otsustus-

selle eest, et Eesti kui väike rahvusriik toimiks seni-

protsessides ning poliitika läbipaistvus, avatus ja

sest kooskõlalisemalt ja tõhusamalt.

asjakohasus.

Poliitikateemad leiavad inimarengu kontekstis

Ehkki juba esimestel Eesti inimarengu aastatel

käsitlemist riiklikult inimeste heaoluks loodavate

1995 ja 1996 ei pääsenud mööda ka riigivalitse-

tingimuste vaatevinklist. See tähendab nii riigi-

mise käsitlemisest, tõuseb riigivalitsemise kvaliteet

valitsemise kui ka kohaliku omavalitsuse insti

inimaruande keskseks teemaks 1997. aastal, kuna

tutsionaalset korraldust ja tõhusust valdkondlike

just sellel aastal kutsuti Eesti Euroopa Liidu laie-

poliitikate elluviimisel, aga ka õiguskorda ja

nemiskõnelustele. Siis tekkis vajadus hinnata Eesti

turvalisust, karistuspoliitika ja julgeolekupoliitika

vastavust nn Kopenhaageni kriteeriumitele, mis

efektiivsust (EIA 1997, 1999, 2002, 2003, 2010/2011,

sisaldasid nõuet, et EL-i liikmeks pürgiv riik kohus-

2014/2015).

tub täitma EL-i lepingutes määratud demokraatia
ja õigusriigi põhimõtteid ning suudab tagada oma

EIA raames vaadeldakse demokraatia aren

territooriumil demokraatia, õigusriigi, inimõigused,

gut kui ühte inimarengu aspekti, inimeste

vähemuste austamise ja kaitsmise.

põhiõiguste ja vabaduste realiseerimist nii

1998. aasta EIA-s tunnistatakse: Peamine ühis-

esindusdemokraatias kui ka kodanikuühis

konda siduv ja võimu legitimiseeriv positiivne alge

konnas ning riigist võõrandumise ja usalduse

on majanduslik edu, mis praegu ‘veab välja’ nõrga

probleemistikku.

regulatsioonivõimega poliitilise süsteemi.
Käsitledes üleminekut nõukaaegsest õiguskor-

Korduvalt arutletakse esindusdemokraatia ja

rast uuele, turumajanduslikule ja demokraatlikule

osalusdemokraatia tugevate ja nõrkade külgede

riigile sobivale õiguskorrale, tuuakse esile raskused

üle. Omaette teema on eurointegratsioon ja

uue poliitilise süsteemi kujunemisel.

globaliseerumine, nende protsesside mõju Eesti
päris algusest peale pööratud suurt tähelepanu

Loodav nüüdisaegne õiguskord põrkub arengu
”ebastabiilsusele,
ebaõnnestunud reformidele

e-riigi kujunemisele. Inimarengu aruannete pidevat

(ärastamine, väärtagastamine, mineviku tööpa-

tähelepanu riigi, poliitika, demokraatia, kodaniku-

nuse alahindamine jm), seaduste puudulikkusele

ühiskonna temaatikale peegeldab tabel 11.

jne. See riivab inimeste õiglustunnet ja liiga pal-

arengule. Samuti on Eesti inimarengu aruannetes

Poliitikaga seotud teemade seas on kahtlemata

jude legitiimseid huve. (EIA 1998, lk 46)

olulisim ühelt poolt demokraatliku riigi institutsioo-

Poliitika ja kodanikuühiskond
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Uue õiguskorra halduslikke puudusi, eelar”vamusi
ja väärkujutelmi näib õnneks tasakaa-

mõju avaliku aruteluta, kodanikuühiskonna vähest

lustavat ja ühiskonda stabiliseerivat tugevnev

kaasamist, kitsastest grupihuvidest (sealhulgas era-

kogemus, et Eesti on maa, kus kodanikuvaba-

kondlikust omakasust) ajendatud seaduste ja otsuste

dused on kõigile tagatud. (EIA 1998, lk 47)

pealesurumist. Teisalt kiidetakse selliseid praktikaid,

ilma nende aluseks olevate põhimõtete ja võimaliku

kus on otsuste tegemisel arvestatud reaalsete resEIA 2002 keskendub põhiliselt poliitika jätku-

sursside olemasoluga nende elluviimiseks või kus

suutlikkuse probleemidele. Kuidas toimub polii-

seaduste väljatöötamist on alustatud pikemaaja-

tika kujundamine tänases Eestis? Missugused

lise strateegia läbiarutamisest, milles on arvestatud

on võimu teostamise ja vastutuse mehhanismid,

majandusliku, sotsiaalse ja ökoloogilise mõjuga.

mis kindlustavad inimarengu edenemist? Kuivõrd

Jätkates 2002. aasta EIA-s alustatud riigi

on erisugustel sotsiaalsetel gruppidel võimalik

valitsemise ja halduse probleemide arutamist,

inimarenguga seonduvat poliitikat mõjutada?

on 2003. aasta inimaruandes põhjalikult kõne all,

Kas rakendatavad poliitikad toetavad ühiskonna

kuidas tuleks muuta poliitikategemise viisi sel-

jätkusuutliku arengu põhimõtteid? Aruande ava-

liseks, et see võimaldaks tulemuslikult kaasata

peatükk käsitleb jätkusuutliku riigivalitsemise ja

kodanikuühiskonda ning arvestada erinevaid

avaliku halduse teoreetilisi aluseid ja kriteeriume.

huve. Samuti soovitatakse liikuda suurema või-

Ehkki selles puuduvad empiiriliste uuringute tule-

mutasakaalu poole, vähendades erakonnapoliiti

mused, on nende probleemide käsitlemine olulise

kute ainuotsustamise õigust nii riigi kui kohaliku

hariva väärtusega, tutvustades põhjalikult Eesti

omavalitsuse tasandil ning määratledes täpsemalt

avalikkusele veel vähetuntud jätkusuutliku poliitika

poliitikute ja tippametnike rollid ja võimu piirid

põhimõtteid. Vaadeldes sellest vaatevinklist Eesti

otsuste kujundamisel ja elluviimisel. Lisaks objek-

riigivalitsemise praktikaid, tuuakse välja nii neid

tiivsele ebavõrdsuse kasvule nähakse ühiskonnas

momente, mis vastavad jätkusuutlikkuse kritee-

süveneva võõrandumise olulist põhjust ka senises

riumidele, kui ka neid, mis on jätkusuutlikkusega

poliitikategemise viisis.

vastuolus. Nii näiteks kahjustab autorite arvates
hiate loomine, mis seab ametnikud olukorda, kus

Eesti situatsiooni kirjeldamiseks kasutatakse
”kirjanduses
väljendit ‘võitjad võtavad kõik’. Samas,

neil puudub võimalus oma tegevuse eest ühis-

võrdlevad rahvusvahelised uuringud näitavad, et

konna ja seaduse ees vastutada, kuna vastutus

ressursside jaotus ühiskonnas mõjutab nii majan-

on viidud vaid kõrgema juhtkonna tasandile, kelle

duskasvu kui ka poliitika toimimist. Viimasega

põhimotiiv on pälvida poliitilist heakskiitu.

seoses on aruandes analüüsitud võõrandumist

Eesti poliitika jätkusuutlikkust liigne võimuhierar-

Eesti ühiskonnas ning jõutud järeldusele, et
Eesti haldusorganisatsiooni mudelis
”on Praeguses
hierarhia osa ületähtsustatud. See võimaldab

paljude inimeste huvid ja eesmärgid on senises

enesekesksetel administraatoritel seada isiklikud

rahulolematus poliitikaga kanaliseerub mitte

ja grupihuvid riigi huvidest kõrgemale. Sellistele

selle mõjutamise püüdes, vaid sellest eemal

administraatoritele on nende tegevuse reaalse-

dumises ning üldises apaatias. (EIA 2003, lk 8).

poliitilises protsessis üldse teadvustamata. Nende

test tulemustest tähtsam nende tegevusele antav
poliitiline hinnang. (EIA 2002, lk 17)

Koostöövõimaluste suurendamine ja koostöötahte kasvatamine nii võimuasutuste kui riigi ja

Poliitika jätkusuutlikkust kahjustavate teguritena

kodanikuühenduste, samuti huvirühmade vahel on

märgitakse EIA 2002 veergudel ka kurikuulsat teerul-

üheks EIA läbivaks teemaks. Oluliseks märksõnaks

lipoliitikat, seaduste väljatöötamist ja läbisurumist

on siin ühiskondlik lepe.
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Juba 1997. aasta EIA räägib vajadusest jõuda

et nende huvid ja eesmärgid ei leia poliitilises

ühiskondliku leppeni: vajalikuks peetakse regio

kommunikatsioonis sellist esindatust, mis võiks

naalprogramme sotsiaalse tõrjutuse vähenda-

konfliktina väljenduda. (EIA 2003, lk 19)

miseks; inimõigusi tagavate õigusaktide, näiteks
soolise ebavõrdsuse süvenemist ärahoidvate regu-

Olulist rolli demokraatliku poliitika arendamisel

latsioonide vastuvõtmist. Vajalikuks peetakse ka

nähakse teadlaste osalemises otsuste ettevalmis-

ühiskondlikku kokkulepet elatusmiinimumi kui

tamises. Teadlastel on lisaks erialasele tegevusele

sotsiaalpoliitika teguri osas. Et lahendada ela-

ka oluline üldisi huve silmas pidav funktsioon. Eriti

nikkonna rahvuslikust heterogeensusest tulene-

tähtis on see just Ee stisuguses väikeriigis, kus

vaid raskusi, peetakse vajalikuks arendada vene

inimressurssi napib. (EIA 2003, lk 6).

ja teiste vähemuste integratsiooni ning muulaste

EIA 2006 pakub Eurobaromeetri andmetele ning

noore põlvkonna integreerimist Eesti ühiskonnaga

Eestis tehtud uuringutele toetudes üksikasjalikku

haridussüsteemi kaudu. Nende programmide välja

pilti rahva suhtumisest ühiskonna eri valdkondades

töötamiseks ja muutuste elluviimiseks peetakse

toimuvatesse muutustesse ning sissevaadet Eesti

vajalikuks huvigruppide vahelist avalikku dialoogi.

elanike väärtusilma, tõstes tähelepanu keskmesse

Selle tulemuseks peaks olema riigi ja eri osapoolte

avaliku arvamuse ja poliitilise aktiivsuse kui eduka

kokkulepe, mis paneks aluse majanduskasvu ja

inimarengu olulised mõjutajad. Samas nähakse

inimarengu vastastikku toetavale toimimisele,

positiivselt ka erakondade rolli, kes peavad tagama

seostades omavahel riigi eesmärke ja kujundades

eri huvide ja vaadete esindatuse parlamentaarsetes

kooskõlastatult toimivaid ühiskondlikke mehha-

otsustusprotsessides nii üleriigiliselt kui ka kohaliku

nisme. EIA 1997 autorid peavad sellise ühiskondliku

omavalitsuse tasandil. EIA 2006 annab võimaluse

leppe saavutamist ‘pöördeks liberalismilt inimkesk-

hinnata, kuidas on Eesti erakonnad poolehoidjate

sele poliitikale’.

kaudu seotud erisuguste vaadete ja ühiskondlike

2003. aasta EIA-s tutvustatakse põhjalikult

jõujoonte esindamisega. Kasutades MeeMa 2005

Iirimaa edukat kogemust ühiskondliku leppe

küsitluse andmeid, on eri erakondade pooldajaid

rakendamisel, mille kasutatavuse suhtes ka Eestis

iseloomustatud nii nende sotsiaalse kuuluvuse kui

ollakse optimistlikult häälestatud. Sellega seoses

ka maailmavaateliste eelistuste kaudu. Põhiliseks

räägitakse taas lahti Eesti ühiskonna arengu olu

maailmavaateliseks eraldusjooneks oli võetud

lisemad valupunktid, millele oodatakse lahendust

klassikaline vabaturumajanduslike (parempool-

ühiskondliku leppe sisus. Selgitatakse, missugust

sete) või sotsiaalsete (vasakpoolsete) seisukohtade

olulist rolli mängib osalusdemokraatia, kodanike

eelistamine suhtumises riigi rolli. Sellele lisaks oli

suurem sõnaõigus oluliste otsuste tegemisel. 2003.

siirdeühiskonna jaoks spetsiifilise maailmavaate-

aasta EIA riigivalitsemist käsitlevas avapeatükis

lise ilminguna vaadeldud nostalgilist suhtumist

soovitatakse riigil kodanikuühiskonna tugevda

nõukogude minevikku. Sellele vastanduva tule-

miseks toetada erialarühmade, kogukondade,

vikku vaatava hoiakuna aga käsitletakse avatust

konfliktipoolte aktiivsust oma seisukohtade selgi

mitte-eestlaste kaasamisele Eesti majanduse

tamisel ja nende eest seismisel.

ja ühiskonna juhtimisse ning sallivust eri orientatsiooni ja elustiiliga inimeste suhtes. Nende

poliitilise dialoogi peaprobleemiks tun”dubEesti
olevat mitte kokkulepete puudumine, vaid

tulemuste põhjal on esitatud Eesti poliitilise välja

see, et paljud inimesed ei ole üldse kokkulepete

traditsiooniline vasak-parem skaala, teiseks aga

sõImijate hulka osalema kutsutud. Kui osad Eesti

siirdeühiskondadele omane jaotus minevikku

elanikud on poliitilistest institutsioonidest võõran-

suhtumise alusel ’muutustele avatud – muutuste

dunud, võib see olla tulemuseks nimelt sellest,

suhtes suletud’. Nende andmete põhjal jõutakse
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seisukohale, et Eesti ühiskonnas on eeldusi poliiti

väärsuses toimus majanduslikult paremal järjel

lise konsensuse saavutamiseks vasakpoolsete ja

oleva harituma venelaskonna seas.

parempoolsete erakondade vahel, kuna kõikide

Uue lehekülje riigiaparaadi ja avalikkuse suhe-

erakondade pooldajate seas on nii vasakpoolsema

tes avas IT-lahenduste rakendamine avaliku võimu

kui ka parempoolsema maailmavaate esindajaid,

tegevustes, ehk Eesti e-riigi areng. Viidates kii-

samas kui minevikunostalgia ning avatuse puudu-

resti laienevale arvutikasutusele avalikus sektoris,

mine kujutab endast märksa teravamat poliitiliste

pakub selle osa toimetaja Linnar Viik juba 1998.

hoiakute eristajat.

aastal välja julge mõtte:

EIA 2007 fookuses on riigi ja kodanike suhe.
kasvavat aktiivsust ja nende suuremat arvestamist

Kasutada ära avaliku sektori innoveerimises, sh
”ka infotehnoloogia
rakendamises peituvad uued

ka avaliku võimu institutsioonide poolt. Samuti

võimalused. /---/ Eestis tuleks avaliku sektori

paistab Eesti teiste Ida- ja Kesk-Euroopa riikide

innovaatilise uuendamise, riigi ‘uuestiavastamise’

seas positiivselt silma kõrgema usaldusnivoo tõttu.

programmi käivitamist lugeda infoühiskonna

2007. aasta sügisel tehtud Eurobaromeetri uurin-

ülesehitamisel üheks esimeseks prioriteediks.

gus on Eesti usalduse poolest valitsuse vastu 27

Peale efektiivsest riigiaparaadist saadava otsese

EL-i liikmesriigi seas teisel kohal (62%, EL-i kesk-

kasu tuleks arvestada veel ka eksportpotentsiaa-

mine 34%), usalduselt parlamendi vastu aga 11.

liga. Eesti võiks olla infoühiskonna ülesehitamisel

positsioonil (46%, EL-i keskmine 35%). Samas tuleb

‘pilootmaa’, katsepolügoon uute infotehnoloo-

nende andmete puhul arvestada, et Eurobaro-

giate juurutamisel. (EIA 1998, lk 103–104)

Positiivse trendina märgitakse kodanikuühenduste

meetri uuringutes küsitletakse ainult Eesti kodanikke ja Eestis elavaid EL-i kodanikke. Vaadates

2014/2015 EIA-s uurib politoloog Ott Lumi huvipõ-

ka teiste riiklike institutsioonide usaldusväärsust,

hise poliitika rakendamise võimalusi poliitikaprotsessi

ilmneb, et Eestis valitseb kõrge usaldus riiklike

innovaatiliseks muutmisel ning toob esile Eestile

ametkondade (eriti jõustruktuuride) suhtes, märksa

omaste IT-lahenduste perspektiivikust huvirühmade

madalam on usaldus poliitiliste institutsioonide

kaasamisel innovaatilisse riigivalitsemisesse.

vastu. Eriti vähe usaldatakse erakondi. Kriitiliselt
nast on olnud omane soov kõva käe ja rangema

Eestis kui piiratud inimressursiga väikeriigis on
”hädavajalik
leida uusi võimalusi poliitikaväliste

korra järele ning et Eesti ühiskonnas on tuntav

huvirühmade teadmiste ja oskuste paremaks

teatud eelsoodumus toetada ühemõtteliselt paika

kasutamiseks poliitikaprotsessis. Huvirühma-

pandud poliitilisi tegevussuundi ning vastustada

poliitikat on riigi valitsemise innovatsiooni vald-

vaidlusi ja teisitimõtlemist.

konnana seni alatähtsustatud. Samas võiks just

märgitakse, et küllalt suurele osale Eesti ühiskon-

Oluline muutus kodanike ja riigi vahelistes usal-

Eesti kui infotehnoloogiliselt arenenud väikeriik

dussuhetes toimus 2007. aastal. Kui enne seda olid

välja pakkuda uudseid IT-lahendusi nii kaasa-

põhiliseks usaldamatuse põhjustajaks majandus-

mise parendamiseks kui ka poliitikaprotsessi

raskused, siis pärast nn pronkssõduri monumendi

jälgitavuse ja ratsionaalsuse suurendamiseks.

teisaldamise tõttu tekkinud kokkupõrget politsei

(EIA 2014/2015, lk 270)

ja monumendi teisaldamise vastaste vahel 2007.
aasta aprillis polariseerus usaldus riigi vastu rah-

EIA 2014/2015 majanduspeatüki kokkuvõttes

vuslikul pinnal. „Pronkssõduri kriisi” mõjul langes

sõnastab peatüki toimetaja Erik Terk eelnevatest

järsult venekeelse elanikkonna usaldus nii valitsuse,

arutlustest välja koorunud sõnumi:

riigikogu kui ka teiste riiklike institutsioonide vastu,
kusjuures suurim langus võimuorganite usaldus-

64

Poliitika ja kodanikuühiskond

I OSA: Eesti inimarengu aruannete temaatika, probleemistik ja autorkond 1995–2020
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Peame liikuma võimalikult lihtsatelt ja ühetao”listelt,
suuresti keskkonnamuutustele reageerimi-

arengu perspektiivist (suveräänsuse probleem) kui

seks mõeldud poliitikatelt enam fookustatutele,

leem), ärgitades avaliku diskussiooni vajadust.

postmodernsest vaatevinklist (bürokraatia prob-

proaktiivsetele ja eksperimenteerivatele. See

Väikeriigi puhul eeldab europrojekti edukus

kehtib nii sotsiaalpoliitikate vallas (kus erineva

mitte ainult omaenda huvide rõhutamist, vaid ka

vajadusega sotsiaalsete gruppide ja eri eesmär-

neile sobiva niši leidmist laiemate ja võimsamate

kide olemasolu eeldab senisest mitmekesisemaid

huvide mustris. 1999. aasta EIA-s kaalutakse mit-

vahendeid) kui ka majandusarengut aitama kut-

mes teemas, mida Eesti võidab sellega, et loovutab

sutud meetmete suhtes (kus eri majandusvald-

osa suveräänsusest EL-ile. Kõigepealt viidatakse

kondade arenguvajadused samuti tugevasti

Venemaalt lähtuvale ohule, mis muudab eriti olu-

erinevad). Nende arusaamade realiseerimine

liseks Eesti jaoks kindlate liitlaste olemasolu, mida

eeldab aga juba tõsiseid nihkeid senises poliitika

EL kindlasti pakub. Ent kõige olulisem on EL-iga

kujundamise üldises ideoloogias ja praktikas.

liitumisest oodatav kasu Eesti inimeste heaolu tõu-

(EIA 2014/2015, lk 67)

sule. Olulist tuge loodetakse sotsiaalprobleemide
lahendamisel ning majanduse edendamisel.

Ühe olulisema teemana läbib EIA poliitikaosa

2000. aasta Eesti inimarengu aruanne on tervi

eurointegratsioon nii selle protsessi positiivses kui

kuna pühendatud eurointegratsioonile. Jätkates

negatiivses mõttes. Euroopa Liiduga liitumist on

eelmise aasta aruandes arendatud konfliktiparadig-

EIA-s juba 1999. aastal vaadeldud vastuolulise sam-

mat, vaadeldakse ühinemist Euroopa Liiduga vas-

muna, mis tekitab rohkelt küsimusi nii modernse

tuolulise sündmusena Eesti arengus. Europrotsessi
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kultuuri jätkusuutlikkusega, poliitikute ja ametnike

otsustamisstiili puhul on ratsionaal”sedNiisuguse
kaalutlused ja professionaalne otstarbekus

rolliga eurointegratsioonis, uute nõuetega, mida

tagaplaanil, s.t otsustamine on poliitika tule-

tuleb arvestada eri valdkondades, näiteks õigus-

muste vaatevinklist vasturääkiv ja süsteemitu.

korra kaitses, hariduses, tööturul. Räägitakse nii

Varem või hiljem kujunevad selle tulemusena eri

Eesti senise arengu lahendamata probleemidest

poliitikate vahel vastuolud, mis transformeeruvad

ja nõrkadest kohtadest Euroopa tasemega võr-

ka sotsiaalseteks vastuoludeks. /---/ Ilmselt on

reldes (näiteks perepoliitika, uimastipoliitika) kui

avaliku teenistuse stabiliseerimise ja teiste vaja-

ka Euroopa Liidu enda toimimise varjukülgedest.

like omaduste kujunemise võti siiski väärtussüs-

Laiapõhjalise avaliku eurodiskussiooni puudumist

teemis. Avaliku teenistuse põhimissiooniks on

Eesti ühiskonnas seletatakse poliitikute sooviga

ühishüvede osutamine. Siirdeprotsessis kujunes

võimalikult kiiresti ühinemisläbirääkimistes edasi

aga ühishüvest antiväärtus. (EIA 2000, lk 30, 33)

vastuolud on seotud rahvuslike huvide kaitsega,

liikuda, mistõttu jäme ots kogu protsessis on liikunud avalikult väljalt valitsusasutuste suletud

Kahjuks pole sellest süsteemitust poliitilisest

uste taha ametnike kätte. Selle tendentsi juuri

praktikast ka tänapäeval edasi jõutud. Võimalik, et

nähakse Euroopa Liidus eneses valitsevas demo-

koguni vastupidi – ühishüvede asemel oma grupi

kraatia defitsiidis, mis eurokõneluste käigus on

huvidest või isiklikest ambitsioonidest lähtuvate

nakatanud ka Eesti poliitikat.

poliitiliste otsuste tegemine on kahekümne aasta
jooksul veelgi tavalisemaks muutunud. 2000.

Ametnikel on eurointegratsioonis keskne roll
”nii ELi
kui kandidaatriikide poolel. Itta laienemisel

aasta inimarengu aruande autorid panevad selle

domineerib diskursus, mis nõuab liikmeks pürgi-

konna arengule, millele loodetakse saada olu-

jatelt kiiret ja tõhusat tööd; seevastu avalik arutelu

list tuge Euroopa Liidu vanemate liikmesriikide

ning erinevate poliitiliste ja sotsiaalsete gruppide

kodanikuaktiivsuse kogemustest.

tendentsi murdmiseks suuri lootusi kodanikuühis-

kaasamine kulutab aega ja nappivaid ressursse.
parlamendi kaasamine otsuste ettevalmistami-

Kodanikuühiskonna arengu aspektist muutub
”järjest
olulisemaks, seda eriti Euroopa Liidu integ-

sele nende tööd; riigikogulaste probleemiks on

ratsiooni silmas pidades, inimeste õigusalane

aga piisav ja õigeaegne informatsiooni saamine

haritus, isiklik kogemus, muutustega kursisolek

ja olulise eraldamine eurodokumentide tulvast.

ja tahe osaleda ühiskonnas valitsevate suhete

(EIA 2000, lk 17)

ümberkujundamisel. See tähendab, et koos

… Ametnike seisukohast takistab ja aeglustab

formaalse õigusruumi muutumisega peaksid
Täna võime kahjuks tõdeda, et sama tendents

muutuma ka inimeste suhtumine ning hoiakud

jätkus ka pärast Euroopa Liitu astumist ning võime

arenenud kodanikuühiskonnaga riigile sarnase-

au anda sotsiaalteadlastele, kes juba 2000. aastal

maks. (EIA 2000, lk 36)

sellele riigivalitsemise bürokratiseerimise ohule
tähelepanu juhtisid. Samas nähakse aruandes ka

Lisaks demokraatia ja bürokraatia vastuolule

ühinemisprotsessi positiivset mõju Eesti ametnik-

Euroopa tasandil juhitakse aruandes tähelepanu

konna kompetentsusele ning Eesti riigi haldussuut-

ka Eestit ja teisi värskeid demokraatiaid Euroopa

likkusele üldisemalt. Teine lugu on poliitikutega,

Liidu arengus varitsevale vastuolule rahvusriikliku

kellele heidetakse ette vähest võimekust kaasata

ja riikideülese otsustustaseme vahel. Aastatega on

kodanikuühiskonda ning poliitika taandamist

see vastuolu veelgi süvenenud, ja nagu toona, nii

koalits
i oonisisesele lehmakauplemisele ning

ka nüüd, on Eesti väikeriigina siin sageli keeruka

ministrite vahelistele isiklikele kokkulepetele.

dilemma ees.
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Efektiivsuse kaalutlustest lähtuvalt peaks EL-i
Majanduskriisis kogetu on süvendanud aru”institutsionaalne
”
reform tõstma otsustavalt suurte
saama, et ülemaailmne majanduslik konkurents
riikide osakaalu ning lõpetama konsensuspolii-

paneb väikesed rahvusriigid ränga valiku ette:

tika, sest vastasel korral ei suudaks laieneva EL-i

kuidas hoida eluvõimelisena koos oma rahvast,

masinavärk enam lihtsalt funktsioneerida. Kuid

oma keelt ja kultuuri, kui majanduslik surve eelis-

see läheb vastuollu väikeriikide huvidega, kelle

tab suuri rahvusüleseid ettevõtteid, andekate

loomulik instinkt rõhutab pigem esinduse print-

inimeste eneseteostuseks või kitsikusest lahti saa-

siipi. (EIA 2000, lk 10)

miseks on võimalusi mujal rohkem kui kodumaal
ning globaalses konkurentsis edumaa saavuta-

Nagu näeme, tõstatasid sotsiaalteadlased 2000.

miseks oleks kasulik üle minna ingliskeelsele hari-

aasta inimarengu aruandes juba mõni aasta enne

dusele ja avada piirid mujal haritud võõrtööjõule.

tegelikku Euroopa Liidu liikmelisust selle liidu tule-

Milliseks kujuneb väikeste rahvaste ja kultuuride

vikuga seotud olulisi probleeme, mille õigeaegne

saatus üha jõulisemalt rahvusvahelistuva majan-

rahvaga arutamine ja selgeks vaidlemine oleks

duse ning hariduse tingimustes? Kuidas peaks

olnud oluline tagatis Euroopast võõrandumise

muutuma rahvusriikide ja nende ühenduste,

ja ka Euroopa taseme poliitikate mittemõistmise

sealhulgas Euroopa Liidu roll selles protsessis?

vastu, millele nüüd on ehitanud Euroopa Liidu

Need on küsimused, millele peavad lõppkok-

suhtes vaenuliku retoorika rahvuskonservatiivsed

kuvõttes vastuse leidma kõik Euroopa riigid. On

populistid.

tulemusrikkam, kui otsime seda vastust Lääne-

Kokkuvõtlikult võib tõdeda, et Eesti inimarengu

mere naabritega üheskoos, kaasas Balti riikide

aruannetes on Eesti riigi institutsioonide arengut ja

visa rahvusliku olelusvõitluse kogemus ja Põhjala

riigivalitsemist vaadeldud kriitilise pilguga, nähes siin

leidlikkus majandusliku tõhususe, inimsõbraliku

veel mitut rakendamata võimalust senisest hoogsa

sotsiaalsüsteemi ning isiksuse arengut toetava

malt areneva ja innovatiivse riigi kujunemiseks.

hariduse ühendamisel. (EIA 2010/2011, lk 197–198)
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Tabel 11. Poliitika ja kodanikuühiskonnaga seotud probleemistik EIA-des 1995–2020
Aasta

Teemad ja probleemid

1995

Poliitiline julgeolek. Kogukonna julgeolek. Poliitiline aktiivsus

1996

Kodanikualgatus ja inimareng

1997

Institutsiooniline sidusus. Riigi avatus, läbipaistvus. Riik ja
omavalitsused. Riiklus, õiguskultuur, integratsioon. Kodanikkond.
Rahvussuhted. Kodanikuühiskonna taasteke. Ühiskondlik dialoog

1999

Eesti õigussüsteemi areng. Kodanikuühiskonna uuenemise
ressursid

P. Järvelaid, M. Lagerspetz,
E. Rikman, R. Ruutsoo

2000

Eurointegratsioon ja demokraatia. Valimised Eestis teiste Euroopa
riikide taustal. Eesti haldussuutlikkus Euroopa haldusruumi taustal.
Eesti seadusandluse EL õigusele lähendamise sotsiaalsed probleemid

K. Raik, E. Mikkel, G. Sootla,
M. Kirch, H. Kadakmaa

2001

Eesti poliitikute kvalifikatsioon. Valitsusvälised organisatsioonid ja
jätkusuutlikkus. Kodanikuühiskond ja jätkusuutlik areng Eestis

M. Taru, R. Ruutsoo,
M. Lagerspetz, E. Rikman,
T. Vihalemm

2002

Jätkusuutliku poliitika mehhanismid. Haldusorganisatsiooni
mudelid Eestis ja mujal Euroopas Haldusreformist kodanikualgatuse pilgu läbi

G. Sootla, K. Haav, A. Oja

2003

Ühiskondlik lepe: Iirimaa kogemus. Kodanikuidentiteet ja poliitiline
osalus. Ministrid ja kantslerid Eesti poliitikas: koos- või pettusmäng?
Võimutasakaal autonoomses kohalikus omavalitsuses

E. Terk, J. Krimpe, M. Lagerspetz,
E. Rikman, G. Sootla, K. Grau?
K. Tammekand

2006

Maailmavaade ja toetus erakondadele

M. Lauristin

2007

Demokraatia ja kodanikuühiskond. Usaldus riigi vastu. Kodanikualgatus ja vabatahtlik organiseerumine

J. Kivirähk, M. Lagerspetz,
E. Rikman

2008

Hinnangud ühiskondlikele muutustele Eesti, Läti ja Leedu põlisrahvuste ja vähemuste seas. Poliitiline toetus ja poliitiline osalemine:
eestlaste ja mitte-eestlaste võrdlus

P. Vihalemm, P. Ehin

2009

Keskkond ja avalik huvi. Regionaalpoliitika põhijooned. Regioonide
sotsiaalmajanduslik areng, haldusreformi proovikivid

K. Peterson, V. Sepp,
R. Noorkõiv

2010/
2011

Balti riikide demokraatia institutsionaalne areng rahvusvahelises
võrdluses. Valimised ja erakonnad. Poliitiline kultuur. Kodanikuühiskond ja sotsiaalne kapital

V. Pettai, M. Mölder

2012/
2013

Vabadus ja demokraatia. Kodanikuühiskond ja sotsiaalne kapital.
Infokeskkond ja meediavabadus. Avalikkuse hinnangud riigi arengule ja usaldus institutsioonide suhtes. Arengupoliitikad

J. Kivirähk, M. Lauristin,
P. Vihalemm, E. Terk, S. Lassur

2014/
2015

Jätkusuutliku poliitika kujundamine. Valitsuskeskus poliitika koordineerijana. Riigi eelarvestrateegia roll. Huvipõhine poliitika: võimalused, ohud ja tasakaalud. Avatud ja tõenduspõhise poliitika suunas.
Efektiivne riigihaldus ja riigipidamise kava
Kodanikualgatus ja ühiskondlik sidusus. Innovatsioon ja ühtne valitsemine. Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni poliitika Eestis

G. Sootla, A. Uudelepp,
K. Sarapuu, R. Raudla, O. Lumi,
E. Rikman, M. Sõmer, K. Taro,
R. Kattel, E. Karo, V. Lember

2016/
2017

Hargmaisuspoliitika. Kodakondsus ja poliitilised õigused rändeajastul. Eesti digikultuuri poliitika rahvusvahelises ruumis

M-L. Jakobson, K. Kallas, I. Ibrus

2019/
2020

Aktivism avaliku ruumi koosloomes. Kaasarääkimise võimalused
loodusalade kasutamisel. Ajakirjanduse kujundatav arvamusruum.
Ekspertide roll ja staatus ühiskondlikes meediaaruteludes

K. Kljavin, J. Pirrus, K. L. Kurik,
J. Pastak, R. Puusepp, R. Kalvo,
S. Vahtrus, L. Remm, K. Varmari,
R. Kõuts-Klemm, A. Olesk
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10. Üldhinnangud ja
tulevikuvisioonid
Ühiskonna käsitlust avardava kontseptuaalse raa-

tervikut kujundavate sidemete nõrkus ja eristavate

mistikuna on 1999. aasta EIA kasutanud moder-

faktorite esiletõus. Seaduskuulekus, kollektiivne

niseerumise ja postmoderniseerumise teooriaid,

lojaalsus ja individuaalne algatuslikkus toetuvad

majanduse teema puhul ka paralleelselt fordismi

suuresti erinevaile allikaile. Eksisteerivad väär-

ja postfordismi mõisteid ning tööstusühiskonna ja

tused ja normid on tekkinud eri ajastutes. /---/

postindustriaalse ühiskonna võrdlust. Kõigi nende

Erinevad põlvkonnad, geograafilised piirkon-

mõistepaaride kasutamine on vajalik selleks, et

nad, etnokultuurid, tegevussektorid jne kanna-

esile tuua Eesti, nagu ka teiste Balti riikide post-

vad erinevate ühiskonnaparadigmade pitserit.

kommunistliku arengu keerukust. Need ühiskon-

(EIA 1999, lk 15–16)

nad langesid nõukogude süsteemi mõju ohvriks
veel pooleldi agraarühiskondadena, milles olid

1996. aasta aruandes rõhutatakse, et Eesti vajab

alles täielikult välja kujunemata modernse ühis-

jätkusuutliku arengu strateegiat, mis viiks tasakaalu

konna sotsiaalsed suhted, arusaamad ja väärtused.

majandusarengu, inimarengu ja keskkonnakaitse

Balti riikide postkommunistlikku siirdeaega

väärtused. Koostajate maailmavaatelist positsiooni

vaadeldakse korraga nii järelmoderniseerumisena

väljendab aruande üks toimetajatest Priit Järve:

kui ka sisenemisena Lääne ühiskonnas juba 1970.

„Tuleb teha valik varakapitalistliku uusliberaalse

aastate lõpul maad võtnud nn postmodernsesse

arengutee jätkamise või sotsiaalsete ja loodus-

ajajärku. Eesti inimarengu hindamise teeb selle

like ressurssidega kooskõlas oleva jätkusuutliku

vastuolulise olukorra tunnistamine üsna raskeks.

arengutee vahel”.
Varalahkunud sotsioloog Anu Narusk sõnastab

Praeguse Eesti arengu üks põhivastuolu seis”nebki
selles, et samaaegselt läbitakse kahte eri-

1996. aastal väga konkreetse visiooni, millele peaks
Eesti jätkusuutliku arengu strateegia vastama.

nevat ühiskonna arengu faasi. Ühel poolt toimub
projekt, mille loomulikuks osaks on ühiskonna

[jätkusuutliku – ML] arengutee puhul
”/---/Selle
heaolu-ühiskondades saavutatud tippkulu

võimalikult suuremat homogeensust taotlev

tustaset endale lõppeesmärgiks ei seata. Tege-

poliitika. Teiselt poolt toimub etniliselt mõistetud

likku olukorda peegeldava info põhjal tehtavaid

rahvusriikluse ületamine. /---/ Eesti ühiskonnaelu

poliitilisi ning sotsiaalmajanduslikke otsuseid

sfäärides eksisteerivad kõrvuti, konkureerivad ja

kooskõlastatakse jätkusuutliku arengu printsii-

kohati põimuvad eelmodernsed ja postmodern

pidega. /---/ Tähelepanu pööratakse Eesti erine-

sed elemendid. Tulemuseks on ühiskonda kui

vatele piirkondadele võrdsete arenguvõimaluste

rahvusriigi taastamine kui moderniseerumise

Üldhinnangud ja tulevikuvisioonid
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loomisele. Seadustes nähakse ette abinõud

väliskeskkonna arengutega, siis 1998. aasta aru-

meeste ja naiste võrdsete õiguste ja kohustuste

andes seostatakse ühiskonna uuenemist sotsiaalse

tagamiseks nii palgatöö kui ka palgata töö

integratsiooniga, ühiskonna seesmise sidususe ja

sfääris. Ühiskonnaelu tähtsamate poliitiliste ja

koostöövõimega. Integratsiooni käsitletakse siin

majanduslike otsuste tegemisele kaasatakse

mitte kui erinevate ühiskonnarühmade vahelist

võrdselt mõlema sugupoole esindajaid. Riigi

lõimumist, vaid kui süsteemi koostoimet ja tervik

institutsionaalne sotsiaalpoliitika on suunatud

likkust (Mati Heidmets). Nimetatud süsteemikesk-

majanduskriisi tekitatud terava sotsiaalse eba-

sele ja tulevikku suunatud lähenemisviisile on

võrdsuse leevendamisele, kõigi lastevanemate

iseloomulik järgmine mõttearendus:

lastekasvatuskulude osalisele kompenseerimisele
ning üksikvanemate ja paljulapseliste perede olukorra kergendamisele. (EIA 1996, lk 57)

kõrgemale innovaatilisuse tasandile eel”dabTõus
ühiskonnalt sotsiaalse mobilisatsiooni võimet, selle eelduseks on aga omakorda ühiskonna

1997. aasta EIA avaldab Erik Tergi juhitud sotsiaalteadlaste rühma koostatud kolm Eesti aren-

küllaldane sidusus, integratsioonimehhanismide
olemasolu. (EIA 1998, lk 105)

gustsenaariumit aastaks 2010, mille tabavust ja
teostumise määra saame nüüd tagasivaates hin-

Tunnistades, et noorematele suuri võimalusi

nata. Nendeks stsenaariumideks olid ambitsioo-

andnud siirdeühiskond on jätnud suures ulatuses

nikas Suur mäng, mille kohaselt Eestil õnnestuks

kasutamata vanema põlvkonna ja ka keskealiste

saavutada rahvusvaheliselt tunnustatud liidriroll

teadmised ja kogemused, pannakse südamele, et

infotehnoloogilises arengus ja jõuda arenenud

tuleb tegeleda sihiteadlikult põlvkondadevahelise

riikude tuumikusse; Ülevedaja, mille puhul Eesti

lõhe ületamisega ning vanema põlvkonna toeta-

areng toetuks traditsioonilistele, eriti transiidisek-

misega ühiskondlike muutustega kaasaminekul.

torile ning majanduse arengus mängiks olulist rolli

Teisalt osutatakse ka sotsiaalse ja haridusliku eba-

sillapositsiooni ida ja lääne vahelistes suhetes;

võrdsuse kasvule. Uuringutele toetudes ollakse

kolmandat, Lõuna-Soome varianti nähti nn jät-

murelikud, et

kustsenaariumina, kus Eesti oleks püsinud Skanditehnoloogilise kui sotsiaalse arengu mudeli ning

[h]ästi integreerunud ja edukat kihti Eesti
”ühiskonnas
on vaid 23%, ligi pool elanikkonnast

mängides nn sanitaarkordoni rolli Lääne ja Vene-

on nõrgalt integreerunud. Lähtudes sellisest

maa vahel. Võib vaid oletada, kui suurt rolli mängis

jaotusest, võib Eesti klassifitseerida algeliste,

nende stsenaariumide arutelu, eriti Suure mängu

alles kujuneva ühiskonnaga riikide hulka, kus

võimaluse teadvustamine e-Eesti visiooni kujune-

sotsiaalse ressursi (inimeste) kasutamisoskus on

mises järgmise kümne aasta arengu peasuunaks.

primitiivne, sest ligikaudu pool elanikkonnast

Tegelikkuses oleme näinud teostumas segavarianti

leiab väheefektiivset rakendust ning ei tunne end

Suure mängu ja Lõuna-Soome vahel. Ülevedaja

turvaliselt ja kindlalt. (EIA 1998, lk 66)

naavia perifeerias, võttes järk-järgult üle nii sealse

stsenaariumi, mis tookord tundus palju-dele kõige
realistlikum, muutis teostumatuks suhete halvene-

Just sellest äratundmisest tõukudes kujuneb

mine Lääne ja Venemaa vahel, mida 1990. aastate

Eesti inimarengu aruannete üheks pea

keskel, Jeltsini valitsemise ajal veel näha ei olnud.

motiiviks hariduse rolli rõhutamine eelduste

Kui eelpool mainitud tulevikustsenaariumide

loojana nii kultuurierinevuste ületamiseks,

puhul olid esiplaanil mitte niivõrd inimarengu

majanduslike võimaluste parandamiseks

sotsiaalsed ja kultuurilised aspektid, vaid pelgalt

ja ühtlustamiseks kui ka ühiskondliku koos

majandusarengu väärtused ja Eesti suhestumine

töövõime loomiseks.
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Foto: Shutterstock

EIA 1998 esitatud haridusstsenaariumides joo-

nas valdava ideoloogiana on ammendumas ning

nistatakse samas vastanditena välja ühiskonda

küpsenud on pööre sotsiaalse turumajanduse suu-

võimestava ÕpiEesti arengutee ja ühiskonda

nas, mida EIA peatoimetaja oma sõnumis nime-

lõhestava individualistlikku konkurentsi või kor-

tab inimnäoliseks kapitalismiks, parafraseerides

poratiivseid erahuve toetava hariduse mudelid.

kunagist ‘inimnäoga sotsialismi’ loosungit.

Samas köites väljendab Indrek Tart muret liigse
infoühiskond hajutab rahvusriigi?”. Õpi-Eesti, ja

peamiseks sõnumiks on väide, et
”EestiAruande
inimarengu näitajate edasine tõus eeldab

selle edasiarendusena mõni aasta hiljem sotsiaal-

ühiskondlikku kokkulepet uueks arengumude-

teadlaste pakutud jätkusuutliku teadmusühiskonna

liks. Selle mudeli nimi on ‘inimnäoga kapitalism’.

kontseptsioon, püüab lahendada pinget indivi-

Eesti avalik debatt keskendus läinud aastal lisaks

dualistliku liberaalse eduvisiooni ja alahoidliku

Euroopa Liiduga ühinemisele just taolise ühis-

rahvusmeelsuse vahel, väärtustades tarka, kõiki

kondliku kokkuleppe vajadusele. Talvel kirjutasid

kaasavat ja tulevikku vaatavat koostööd.

osapooled alla hea tahte memorandumile ning

infotehnoloogia vaimustuse üle, küsides „Kas

2003. aasta EIA (peatoimetaja Raivo Vetik) toob

sügisel jõuti ka esimese kokkuleppeni. Selles on

esile Eesti inimarengu keskse teemana vajaduse

öeldud, et uus loodav teadmistepõhine arengu-

saavutada ühiskondlik lepe teadmistepõhise ühis-

mudel tuleb rakendada inimkeskse ühiskonna

konna poole liikumiseks. Selles sõnumis kajas-

teenistusse, see peab tuginema ühiskondlikel

tub õhkkond, milles viibis Eesti enne 2003. aasta

õiglusprintsiipidel ja investeeringutel inimaren-

valimisi ja mida ilmestas suurte muutuste ootus.

gusse. (EIA 2003, lk 6)

Näis, et turuliberalismi positsioon Eesti ühiskon-
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Pärast 2003. aasta valimisi võimule tulnud uut
poliitikat lubanud Juhan Partsi valitsus (koosseisus

Eesti teine nõrk koht koondub sallivuse ja plura
lismiga seotud teemade ümber.

Res Publica, Reformierakond ja Rahvaliit) toetabki
nipõhise ühiskonna ülesehitamist. 2005. aasta

on valdkond, kus Eestil tuleb olla suurem
”omaSeeajaloost
ja saatusest, ükskõik, kas teemaks

septembris võtab Riigikogu üksmeelselt vastu

muulaste roll Eesti riigis, uusimmigrandid või sek-

valitsuse tellimisel sotsiaal- ja loodusteadlaste

suaalvähemused. Tegelik valik on veelgi laiem –

ühistöös valminud Eesti arengustrateegia aastani

kas korraldada tänast elu ja seada tulevikusihid

2030 ‘Säästlik Eesti 2035’, milles sellise ühiskonna

lähtudes ennekõike meie karmist ajaloost, või teha

toimimispõhimõtted on detailselt lahti seletatud.

seda unistuste tulevikule mõeldes. (EIA 2006, lk 117)

oma koalitsioonileppes teadmiste- ja innovatsioo-

Pärast kolmeaastast vaheaega 2006. aasta sügisel ilmunud EIA 2006 (peatoimetaja Mati Heidmets)

EIA 2006 lõpeb valusa tõdemusega, et Eesti

hindab aga vahepeal Euroopa Liidu liimesriigiks

ühiskond on seestpoolt katki. Et muutuda ühis-

saanud Eesti inimarengu taset Euroopa taustal

konnana tervemaks, tuleks Eestil vaadata ennast

liiga madalaks ning kutsub Eesti ühiskonda endalt

suurest peeglist ning suuta oma arengut sealt

küsima, kas see, et Eesti arengut iseloomustab

paistva pildi alusel mõistuspäraselt juhtida, nii et

mahajäämus selliste oluliste teemade osas, nagu

mitte ainult majandus, vaid kogu Eesti ühiskond

tervis, kuritegevus, HIV/AIDS, on olnud paratamatu

saaks euroopalikuks viisil, mis paistab välja ka

peegeldus üleminekuajast, või on selle taga ka

Euroopa Liidu järjestustes ja edetabelites.

meie endi teod ja tegematajätmised? Vastus on
tänagi mõtlemapanev:

EIA 2009 (peatoimetaja Marju Lauristin) juhib
tähelepanu murelikele tendentsidele, mis räägivad vastu juurdunud arusaamadele Eestist kui eriti

rahaline kitsikus ega üleminekuaja raskused
”oleEitakistanud
Eestit jõudmast soolise võrdsuse

osutavad hoopiski ühiskondlike struktuuride teatud

osas Euroopa esirinda. Või tegemast sedasama

hangumisele ja üldisema ühiskondliku stagnat-

eestlaste-muulaste suhete vallas. Takistavad

siooni ohule. Nende ohumärkide hulka kuuluvad:

dünaamilisest, kiiresti arenevast ühiskonnast ja

meie endi mõttestambid ja suletud ühiskonna
mentaliteedi jätkumine ka 15 aastat peale taasiseseisvumist. (EIA 2006, lk 116)

• piirkondlike lõhede kivistumine arenenud
keskustest oma elukvaliteedilt üha enam maha
jääva perifeeriaga mudeliks;

EIA veenab lugejaid, et jõudmine mahajääjate
hulgast vähemalt Euroopa Liidu keskmise tasemeni

• sotsiaalse mobiilsuse madal tase ja päritud
sotsiaalse staatuse ülekaalukas roll;

ei juhtu iseenesest ega ka majandusarengu auto-

• haridussüsteemi ning sotsiaalsfääri madal suut-

maatse kaasaandena. Eestil on vaja adekvaatsemat

likkus tagada kõigile lastele võrdsed võimalused

enesepilti, ka oma nõrkuste analüüsi ja korrigeerimist.

oma looduslike eelduste arendamiseks;
• sotsiaalse kihistumismustri jäigastumine, sot-

on rääkimata Eesti tuleviku arengumudel,
”eritiLäbi
selle keskne küsimus – kuivõrd on Eesti puhul

• iganenud soorollide taastootmine haridus-

kokkusobivad kiire majanduskasv, euroopalik

süsteemis ja meedias, mis toob kaasa naiste

heaoluühiskond ning innovaatilisus. Kas Eesti suur

ja meeste erineva haridustaseme, nende eba-

sisemine eristumine/ebavõrdsus on kiire majan-

võrdse positsiooni tööturul ning muudab ka

duskasvu paratamatuks kaasnähteks või on tegu

perekonnad ebastabiilseks;

lihtsalt meie oskamatusega keerulisemaid ülesandeid püstitada ja lahendada. (EIA 2006, lk 116)
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• riigi võimetus vajalikke reforme ellu viia, et

teoreetikute kriitilistele käsitlustele Ida-Euroopa

saavutada haldusterritoriaalse süsteemi ja hari-

arengutest, iseloomustavad nad Eesti senist

dussüsteemi vastavus majanduse ja ühiskonna

arengumudelit kui neoliberaalset, vastandina meid

arengu vajadustele.

inimarengu poolest edestavate Tšehhi ja Sloveenia
koordineeritud kapitalismi mudelile.

Siiski väljub Eesti majanduslangusest suhte

2014/2015 EIA-s esitataksegi ühe võimaliku uue

liselt edukalt ning asub end aktiivselt kehtestama

tulevikumudelina „tehnoloogia-Eesti”, mis on oma

Euroopa Liidus, toetudes eduka e-riigi kuvandile.

olemuselt küllalt lähedane koordineeritud kapita-

Ühiskonnas tõuseb samal ajal kriitikalaine stag-

lismi Kagu-Aasia variandile.

neerunud neoliberaalse poliitika vastu, mis viib

Sõnastades alapeatüki pealkirja küsimusena:

valitsuse vahetuseni ning taasiseseisvunud Eesti

„Eesti arengumudeli tulevik: mis meid edasi viiks?”,

ajaloos esimese vasaktsentristliku koalitsiooni

võtavad Erkki Karo, Rainer Kattel ja Veiko Lember

tekkimiseni pärast 2015. aasta valimisi. Samal

võimaliku uue arenguvisiooni põhimõtted kokku

aastal ilmunud EIA 2014/2015 „Lõksudest välja!”

kolme punktina: ratsionaalsele plaanile üles ehita-

(peatoimetaja Raivo Vetik) vaatleb kriitiliselt Eesti

tud tugeva rahvusliku arengu narratiivi olemasolu;

liikumist jätkusuutliku ühiskonna poole ning rõhu-

tehnoloogia- ja insenerihariduse ning -kogemu-

tab Eesti arengu uute tulevikumudelite vajalikkust:

sega inimeste töötamine nii poliitikas kui ka avalikus teenistuses; riigi ja ettevõtjate innovatsiooni

Eesti arengumudeli edukusele on
”siianiHinnangud
olnud erinevad: oleme küll integreerunud

toetav partnerlus. Nad rõhutavad, et nii arendava

Skandinaavia ja ka globaalsete innovatsiooni

väga tugeval koostööl ettevõtlusega.

kui ka innovatsioonipõhise riigi mudel põhineb

ja tootmisvõrgustikega, kuid rahvusvahelistes
tunud oodatust aeglasemaks. Seetõttu on ka

See on poliitika oluline tagasisideallikas (mis
”töötab
ja mis mitte; vrd üldiste makromajan-

üksikute ettevõtete ja sektorite rahvusvahelise

duslike näitajate kui tagasisidemehhanismide

edu kõrval tõusetunud laiemad debatid meie

kasutamisega Eestis), kuid samal ajal ka oluline

majandusarengu ja heaolumudeli ajakohasu-

partner (uuendaja ja eksportijana) riiklike julge-

sest ja sobilikkusest. Lisaks presidendi juba klassi

olekueesmärkide täitmisel. (EIA 2014/2015, lk 64)

väärtusahelates ülespoole liikumine on osu-

kaks saanud tõdemusele: „Mis toond on meid
siia, see enam edasi ei vii,” nenditakse ka töö-

Autorid pakuvad välja senise ‘rahvusliberalismi’

andjate manifestis 2014, et Eesti arengu lähiaja

asemel ‘tehnorahvusliku’ alternatiivi, mis põhineb

suurimad väljakutsed tulevad sellest, et oleme

ühiskonda ühendaval julgeolekunarratiivil mitte

ühiskonnana jõudnud nii kaugele, et odavat tööd

kitsalt poliitilises mõttes, vaid laiemas bioloogilise,

me enam teha ei taha, aga kallist veel ei oska.

ökoloogilise ja küberjulgeoleku võtmes ning aren-

(EIA 2014/2015, lk 58)

dab edasi e-riigi ideid terviklikuks tehnoloogia-
Eesti kontseptsiooniks:

Autorid leiavad, et riigi suutlikkus oma arengunud üheks olulisemaks konkurentsivõime allikaks,

Sellise arengumudeli kujundamise esimesed
”sammud
peaksid olema tehnoloogiapõhise kom-

ning püüavad panustada Eesti muutumisvõime

petentsi rakendamine riigivalitsemises (inseneri

suurendamisse, esitades arusaama selle kohta,

moodi mõtlemisest tehnoloogilise eripära mõist-

millist arengumudelit Eesti vajaks ning mida peaks

miseni nt küpsete ja uute tehnoloogiate arenda-

selle valiku puhul silmas pidama. Lähtudes kapi-

mise toetamisel jne), kohaliku tehnoloogiapõhise

talismi variatsioonide teooriast ja viidates Lääne

ettevõtluse ärakuulamine ühiskondlikus debatis

mudelit ümber mõtestada on tänapäeval muutu-

Üldhinnangud ja tulevikuvisioonid
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ning seeläbi riigi ja ettevõtluse vaheliste suhete

Selline uuenduslikult mõjuv tehnokraatliku

ja koostöösidemete uue normaalsuse leidmine.

identiteedipoliitika variant on ühendatav nn ‘per-

See tähendaks eri valdkondade arengu lahti-

sonaalriigi ‘mudeliga. Loosung „Eesti riik pakub

mõtestamist tehnoloogia ja seotud sotsiaalsete

sulle maailma parimat e-teenust sünnist surmani”

muudatuste võtmes. (EIA 2014/2015, lk 65)

võib kujuneda järgmistel riigikogu valimistel ahvatlevaks pakkumiseks.

Tabel 12. Eesti arengu üldhinnangud, visioonid ja stsenaariumid
Aasta

Teemad ja probleemid

Autorid

1996

Eesti tulevikusuundumused: inimareng ja elulaad. Infoühiskonnaga
seostatavad ohud ja hirmud. Võimalikud arenguteed

P. Järve, K. Loogma,
L. Viik

1997

Eesti tulevikustsenaariumid – Eesti 2010

E. Terk

1998

Eesti globaalse infoühiskonna lävel. Kas infoühiskond hajutab rahvusriigi? 4 haridusstsenaariumit

I. Tart,
K. Loogma

1999

Eesti riik ja ühiskond XXI sajandi künnisel. Püsiarengu paradigma

R. Vetik

2001

Kas e-riik tagab Eesti kestmise?

I. Tart

2006

Inimareng: eesmärgid ja vahendid. Suur pilt ja nõrgad kohad

M. Heidmets,
E. Terk, J. Sepp,
P. Pruulmann-
Vengerfeldt

2007

Tulevikuseire Eestis: miks ja milleks. Tulevikustsenaariumid

E. Terk, O. Pärna,
A. Murulauk,
U. Varblane

2009

Eesti valikud ja hirmud

M. Lauristin

2010/
2011

Ühist ja erinevat Balti riikide siirdeaja arengutes. Hinnangud ühiskondlikule arengule Balti riikides kevadel 2011. Eesti, Läti ja Leedu integratsiooni
tulevik: kolm stsenaariumit

M. Lauristin,
P. Vihalemm,
E. Terk, V. Spolitis,
R. Vilpishauskas

2012/
2013

Globaliseerumise mõjud ja võimalikud tegevusstrateegiad üleilmastumise tingimustes. Järgmine samm. Eesti arengu paradoksid ja väljakutsed

E. Terk, S. Lassur,
M. Heidmets

2014/
2015

Jätkusuutliku poliitika kujundamise eeldused üleilmastuvas väikeriigis.
Jätkusuutlik ja demokraatlik valitsetus: Säästev Eesti 21 visiooni teostumise võimalikkusest

G. Sootla

2016/
2017

Rahvastikuprognoos erinevate rändestsenaariumide korral

L. Sakkeus,
J. Mc Kibben, A. Puur,
L. Rahnu, L. Abuladze

2019/
2020

Eesti 2050 ruumilise arengu stsenaariumid

K. Grišakov,
M. Kaevats
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Eesti inimarengu
aruannete autorkonnast

25 aasta jooksul on inimarengu aruandes saanud

Marju Lauristin (8), Peeter Vihalemm (7), Triin

arendada oma mõtteid Eesti ühiskonna arengu

Vihalemm (7), Mare Ainsaar (5), Veronika Kalmus

probleemidest 282 autorit eri teadusvaldkondadest

(5) Tartu Ülikoolist, samuti majandusteadlased

(vt lisa 1). Kuni 2015. aastani moodustasid autoritest

Erik Terk (11) Tallinna Ülikoolist ja Raul Eamets (9)

enamiku sotsiaalteadlased, eeskätt sotsioloogid ja

ning Urmas Varblane (5) Tartu Ülikoolist, polito-

majandusteadlased, aga ka poliitika- ja rahvastiku-

loogid Raivo Vetik ( 8) ja Georg Sootla (5) Tallinna

teadlased. Alates 2016. aastast on EIA autorkonnas

Ülikoolist ning psühholoog Anu Realo (5) Tartu

toimunud murrang, EIA-ga liitus 55 esmaautorit.

Ülikoolist ja demograaf Luule Sakkeus (4) Tallinna

Sotsiaalteadlastele lisaks (või asemele) on tulnud

Ülikoolist. Erik Terk, Raivo Vetik, Krista Loogma,

rohkem humanitaare (arhitekte, semiootikuid, aja-

Mati Heidmets ja Marju Lauristin on olnud ka EIA

loolasi, keeleteadlasi) ja loodusteadlasi (geograafe,

peatoimetajad. Mitmel korral on autorite seas

biolooge, ökolooge, metsandusteadlasi). Lõviosa

olnud informaatikaguru Linnar Viik, kes oli ka üks

EIA autoritest on doktorikraadiga akadeemilised

EIA esimesi peatoimetajaid (1996. ja 1997. aastal

uurijad, kusjuures peatükkide põhiautorite puhul

koos Priit Järve ja Katrin Toomeliga). Viimase kahe

on tegemist oma valdkonna tippteadlastega, kelle

aruande peatoimetajad on olnud geograafid Tiit

kirjutised inimarengu aruannetes põhinevad nende

Tammaru ja Helen Sooväli-Sepping, peatükkide

akadeemilisel uurimistööl, mille tulemustest valdav

toimetajad 2016/2017. aastal demograaf Allan

enamik on kättesaadav vaid inglise keeles ning

Puur, geograaf Rein Ahas, psühholoog Anu Realo,

millest ülevaate annab nende publikatsioonide

keeleteadlased Anna Verschik ja ajaloolane Marek

nimestik ETIS-es. Tabelitest 3–12 on jälgitav see,

Tamm. 2019/2020. aastal olid peatükkide toime-

millisesse EIA teemaderingi on üks või teine autor

tajateks geograaf Kadri Leetmaa, kunstiteadlane

aastate jooksul panustanud.

Epp Lankots, ökoloog Asko Lõhmus, meediauurija

282 autorist on 51 esinenud EIA-s vähemalt

Indrek Ibrus, arhitektuuri õppejõud Kristi Grišakov.

kolm korda ning neist 24 autorit viis või enam

Loodetavasti säilitab EIA oma sotsiaal- humanitaar-

korda. Kõige suurema panuse on EIA sisusse and-

ja loodusteadlasi ühendava interdistsiplinaarse

nud sotsioloogidest Ellu Saar (14 korral), Jelena

iseloomu ka tulevikus.

Helemäe (12) , Rein Vöörmann (9), Krista Loogma
(7), Leeni Hansson (7), Aili Aarelaid-Tart (6),
Mati Heidmets (6), Mikko Lagerspetz (5), Erle
Rikman (5), Indrek Tart (5) Tallinna Ülikoolist ja
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Eesti inimarengu aruannete
ühiskondlik tähendus ning
akadeemiline väärtus
Töötades läbi Eesti inimarengu aruannetesse kahe-

ajaperspektiivi kui seda võimaldab arengu jagamine

kümne viie aasta jooksul talletatud ideid, tekitab

valimistsüklite kaupa nelja-aastasteks juppideks

see oluliste ja arukate ideede sülem austust nende

või mõne aasta kaupa rahastatavateks europ-

rohkem kui kahesaja teadlase vastu, kes on kaks

rojektideks. Nende lahendamiseks investeeritud

ja pool aastakümmet pühendanud mõttejõudu

ressursid hakkavad vilja kandma alles aastatega,

ning aega Eesti ühiskonda vaevavate probleemi-

tulemused muutuvad mõõdetavaks põlvkondade,

pundarde lahti harutamisele. Lootuses, et see töö

mitte valitsuste vahetumise tempos. Nendega

aitab Eesti ühiskonnal probleeme lahendada ja

tegelemine ei too valijate hääli ega meedia tähele-

ennast paremaks muuta.

panu. EIA lehekülgi sirvides näeme, kuidas teatud

Samas tekitab see informatsioon paratamatult

probleeme on teadlased juba aastaid esile toonud

küsimuse: mis on olnud põhjus, et nii paljud kümme

ja sõnastanud, kuid seda peab tegema ikka ja veel,

ja isegi kakskümmend aastat tagasi teadlaste poolt

enne kui ideed hakkavad idanema ja soovitustest

läbi analüüsitud probleemid, mille lahendusteedki

sünnib seaduseelnõu või mõni praktiline ümber-

visandatud, pole ometi leidnud lahendust, vaid

korraldus. Lugeja leiab EIA sisu sirvides selle kohta

on tänaseni vaidluste objektiks. Nii näiteks pole

hulga näiteid. Sagedasti ei jõua teadlaste ideed

vähenenud tööturu ja hariduse vaheline hõõru-

lahendusteni ka seetõttu, et puudub keeruliste

mine, pole pidurdunud ääremaastumine, pole

probleemide järkjärguliseks, pikema perspektiiviga

lõppenud vaidlused ühtse eestikeelse hariduse

lahendamiseks vajaminev arutelu ja otsustamise

ümber ega suurenenud loodetud tasemeni tea-

keskkond, sest ei riigikogu ega valitsuse tasemel ei

duse rahastamine. Ei ole suudetud küllalt palju

ole loodud strateegilise, üle-erakondliku juhtimise

pikendada tervena elatud aastaid ega vähendada

jaoks sobivat institutsionaalset struktuuri (valitsuse

vanema põlvkonna sotsiaalset tõrjutust. Ei ole

strateegiabüroo ei ole juhtimisorgan, vaid pigem

märkimisväärselt tõusnud venekeelse vähemuse

mõttekoda, samuti kui arenguseire keskus). Ka

usaldus Eesti riigi vastu ega arstiabi kättesaadavus

on üsna levinud mugav mõtteviis, et keerulised

maaelanikele. Ei ole kindlustunnet eesti keele säili

asjad lihtsalt kuidagimoodi ‘loksuvad paika’. Sellist

mises kultuurkeelena, milles on võimalik saada

mentaliteeti on pikka aega toitnud ka neolibe-

haridust algkoolist doktoriõppeni. Ning isegi palju

raalne ‘õhukese riigi’ kontseptsioon, mille mõrusid

kiidetud e-riik pole veel jõudnud igasse kodusse

vilju on EIA veergudel mitmes seoses mainitud,

kiiret internetti tuua.

olgu tegu avaliku ruumi planeerimisega, rände

Inimarengu probleemid on sagedasti kompleksse

või tööturul toimuva soolise, ealise või rahvusliku

iseloomuga ja nõuavad lahendamiseks pikemat

diskrimineerimisega või maa-asulatest kaduvate
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teenustega. Tuues lugejateni arusaamise sellise

valt näiteks Sloveeniast või Tšehhist, kes järgivad

‘paikaloksumise’ ohtudest, toetab EIA aruka ja

Saksamaa strateegilise koordinatsiooni mudelit.

proaktiivse ühiskonna ideed, kus innovatiivne riik,

Eesti riigivalitsemise jätkusuutlikkuse analüüs

uuendusmeelsed kodanikud ja muutumisvalmis

EIA 2014/2015 lehekülgedel näitab koostöövõime

ettevõtted leiutavad uusi lahendusi lahendama-

puudumise taga struktuurseid, mitte ainult men-

tutena näivatele keerukatele probleemidele, olles

taalseid põhjuseid. Üheks olulisemaks koostöö-

üksteisega tegusas koostöös.

võime pärssijaks riigi tasandil on otsustusprotsessi

Ehkki EIA on olnud kriitiline Eesti ametli-

ülemäärane erakondlikkus, mis takistab neutraalse

kuks mütoloogiaks muutunud eduloo suhtes,

ekspertiisi arvestamist strateegiliste poliitiliste

on ta ometi olnud järjekindlalt optimistlik Eesti

otsuste tegemisel. Eelarveprotsessis, investeerin

võimekuse suhtes raskusi ületada, kriisides ellu

gute kavandamises, seaduste ettevalmistamises,

jääda ning jõuda inimarengu tasemelt järele üle-

planeeringute üle otsustamises jääb kasutamata

maailmse pingerea esikümnele.

erakondadeväliste ekspertide ja kodanike potentsiaal asjatundjatena, väheneb teadlaskonna,

Et jõuda Euroopa tuumikriikidega võrrel

professionaalsete ekspertide ja tehnoloogiaspet-

davale arengutrajektoorile, peame pikendama

sialistide, sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna

oma inimeste tervena elatud aastaid, vähen

kui kohaliku kogukonna esindajate ja avalikkuse

dama meeste ja naiste, eestlaste ja mitte-

veendumus, et neil on võimalus poliitilist otsustus

eestlaste, haritute ja vähem haritute oodatava

protsessi reaalselt mõjutada. Koroonakriisi ajal

eluea erinevust, viima nulli lähedale poiste

tekkinud vajadus kaasata otsustamisse teadlased

põhikoolist väljalangevuse ning otsustavalt

on erand, mis kinnitab vastupidise reegli olemas-

tõstma majanduse kohta rahvusvahelises

olu. Kõige ohtlikum Eesti tulevikule oleks aga see,

väärtusahelas.

kui noored kaotaksid usu, et neil õnnestub Eestit
paremaks teha.

Ometi näitab inimarengu analüüs juba pikemat

EIA koostamisel kahekümne viie aasta jooksul

aega seisakut nii tervise kui hariduse seni lahenda-

osalenud 282 ühiskonna-, humanitaar- ja loodus-

mata probleemidega tegelemisel, nagu ka majan-

teadlast kujutavad endast märkimisväärselt suurt

duse innovatiivsuse ja tootlikkuse suurendamisel.

intellektuaalset potentsiaali, mille tõhus rakenda-

Eesti oleks nagu ise oma eduloo lõksu kinni jäänud,

mine aitaks kaasa Eesti valitsemise tõenduspõhi-

kaotanud hoo järgmisele tasemele liikumiseks.

semaks muutmisele.

Kõige enam Eesti inimarengut pidurdava tegu-

Selle kvalifitseeritud ja Eesti arengule pühen-

rina vaatab EIA veergudelt vastu koostöövõimetuse

dunud interdistsiplinaarse teadlasrühma panus

sündroom. EIA-s pakutakse ühiskondliku leppe

Eesti inimarengu edendamisesse võinuks olla

võimalikkuse ja kasulikkuse kohta õpetlikke näiteid

märkimisväärselt suurem, kui neil oleks võimalus

Iirimaalt ja Taanist Lõuna-Korea ja Singapurini. Seni

tegeleda põhitööna, mitte hobiprojektina inglis-

pole aga jõutud selgusele, miks sellised lepped,

keelse ‘päristeaduse’ kõrvalt Eestile pühendatud

mida ka Eestis on ju mõnel korral püütud sõlmida,

süsteemse uurimistööga, sh planeerida pikemaks

ei ole meil osutunud nii mõjusaks arengu jõusta-

ajaks vajalikke uuringuid ja nende tulemuste eesti

jaks, nagu nad seda on olnud eeskujuks toodud

keelset tutvustamist, konsultatsioonitegevust,

maades. Isegi EIA-s nimetatakse koostöö puudu-

kraadiõpet ja täiendkoolitusi. Eesti vajab interdist-

mise põhjusena salapärast eestilikku mentaliteeti,

siplinaarset riiklikult rahastatavat Eesti Uuringute

mis eelistab koostööle omaette nokitsemist. Teisalt

Instituuti, mille väljaandeks võiks tulevikus kuju-

viidatakse Eesti ühiskonnamudelile kui ameerika-

neda ka Eesti inimarengu aruanne, mis praegu

liku ‘liberaalse kapitalismi’ musternäidisele, erine-

ongi täitnud sellise olematu instituudi rolli.
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Sissejuhatus

aastal, kajastades Eesti ühiskonna olukorda vahe-

Pärast 1991. aastat, kui Eesti alustas oma teed
”iseseisva
riigina, on toimunud elatustaseme lan-

tult pärast suurt murrangut, mida nimetatud ka

gus, kuritegevuse kasv, ebaühtlane piirkondlik

iseseisvuse taastamise järgsete radikaalsete refor-

areng, sündivuse langus, suremuse kasv ja pal-

mide ja isegi šokiteraapia ajaks. Taasiseseisvumise

jude muude sotsiaalsete näitajate halvenemine.

pidulik pool oli möödas, kätte jõudis riiklikult

Majanduse stabiliseerimine ja liberaliseerimine

plaanimajanduselt vabaturule jõudnud ühiskonna

jätab ka edaspidi väga vähe vahendeid sotsiaal-

ränk argipäev: rahareformiga imepisikeseks sula-

ja kultuurisfääri kindlustamiseks. Eesti valitsus

nud säästud ja palgad, nõukaaegsete sõjatehaste

näeb tõsist ohtu selles, et sotsiaal- ja kultuuri

sulgemisega ning kolhooside ja sovhooside laiali

sfääris toimuv tagasiminek võib viia inimarengu

saatmisega kadunud töökohad, Moskvast kinni

näitajad oluliselt alla ja pikemas perspektiivis

makstud pensionide asendumine vaese vabariigi

„lüüa jalad alt ära” ka Eesti arengu põhitugedel –

maksutulule jõukohase napi elatisrahaga, hindade

haridusel ja kultuuril. Ühelt poolt turumajandus-

vabakslaskmisel lakke karanud toiduainete, kütuse,

likult vähearenenud majandus, teiselt poolt aga

korteri maksumus. Reformidega ‘platsi puhtaks’

kõrgelt arenenud rahvastikuprotsessid, millega

teinud valitsuskoalitsioon sai 1995. aasta Riigi-

kaasneb kõrge individualiseerituse aste, teevad

kogu valimistel ränga kaotuse osaliseks, inimesed

sotsiaalpoliitika kulukaks. Inimarengu proble-

lootsid uuelt valitsuselt, kellest mõndagi mäle-

maatika tõusmine päevakorda on vältimatu. Eesti

tati veel nende nõukogude aja ametitest ‘üsna

valitsus taotleb majandusarengu seostamist ja

mõistlike eestimeelsete juhtidena’, tavainimeste

tasakaalustamist inimarengu eesmärkidega ning

hädade leevendust ja sotsiaalsema suunitlusega

keskkonna säilitamise ülesandega: majandus

poliitikat, koguni kõige karmimate reformide

arengu inimeste arenguga seotud probleemidele

tagasipööramist. Oma eessõnas 1995. aasta inim

ÜRO Arenguprogrammi inimarengu kontsept-

arengu aruandele möönab värskelt ametisse astu-

siooni kontekstis osa Eesti lülitumisest rahvus-

nud peaminister Tiit Vähi inimarengu probleemide

vahelistesse struktuuridesse ning vastava uue

tõstatamise ajakohasust:

mõtteviisi omandamisest. (EIA 1995, lk 3)

Esimene Eesti inimarengu aruanne valmis 1995.
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Foto: Eesti Koostöö Kogu

Karmide reformide kriitikat ja vabaturule üle

analüüsida riigisotsialismilt vabale turumajandu-

mineku tagajärgede leevendamist sisaldasid

sele ülemineku sotsiaalset hinda ning välja töötada

ka ÜRO organisatsioonide esindajate sõnumid

seda hinda leevendavaid poliitikaid.

kommunismist vabanenud Ida-Euroopa riikide

Kui turumajandusele üleminekut kureerivad

valitsustele. Tolle aja analüüsides vastandatakse

rahvusvahelised majandusorganisatsioonid pida-

sageli kahte rahvusvahelist lähenemist: ühelt poolt

sid arvet selliste näitajate üle nagu SKP muutused,

rahvusvahelised finantsorganisatsioonid nagu

investeeringud, ettevõtluskliima, eksport ja import,

Maailmapank ja Rahvusvaheline valuutafond, kes

tootlikkus, võlad ja laenud jne, siis ÜRO organisat-

toetasid veelgi karmimat rahapoliitikat, veelgi kiire

sioone huvitasid rahvastikuprotsesse, sotsiaalset

mat erastamist ja veelgi vabamaid turuhindasid,

infrastruktuuri, sotsiaalstatistikat, inimeste juurde

ja teisalt ÜRO tütarorganisatsioone nagu WHO,

pääsu hüvedele ja teenustele kajastav statistika ja

ILO ja UNDP, kes taunisid reformide liiga karmi

analüüs. UNDP ootus leida iga riigi inimarengu

sotsiaalset hinda ja kutsusid üles looma sotsiaal-

aruandest nii rahvusvaheliselt võrreldavat pilti

seid tugivõrgustikke ja ohjeldama turujõudusid.

selle ühiskonna kohta vastavalt inimarengu indeksi

Mõlemalt poolt jõudsid Eestisse nii nõustajad kui

koostisele kui ka konkreetset aja ja kohaga seotud

abirahad ja projektid. Vaid mõlemalt õppides, kuid

analüüsi innustas Eesti sotsiaalteadlasi arendama

siiski ise oma peaga otsustades sai Eesti vajalikud

rahvusvahelist võrreldavate andmete kogumist

reformid suhteliselt edukalt läbi viia ja luua nende

ühiskonnas toimuvate muutuste kohta, endale

reformide sotsiaalseid tagajärgi üsna tasakaalukalt

selgelt teadvustama Eesti arengu

arvestav riik. Et see tasakaal ei sündinud kergesti
ja kiiresti, sellest annavad tunnistust EIA köited.
UNDP hakkas uutes demokraatiates välja andma
inimarengu aruandeid, mis olid algselt mõeldud
kajastama vaid arengumaades toimuvat, just lootuses aidata sotsialismileerist vabaks saanud Idaja Kesk-Euroopa maade teadlastel ja poliitikutel
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81

TAASISESEISVUNUD EESTI KOLM AASTAKÜMMET INIMARENGU LUUBI ALL

1. EIA 1995: Inimareng ja
ühiskondlikud reformid
Toimetajad Priit Järve, Krista Loogma,
Erik Terk, Katrin Toomel

1995. aasta esimese Eesti inimarengu aruande
tegijaid (toimetajad Priit Järve, Krista Loogma,
Erik Terk, Katrin Toomel) innustas lootus muuta
inimarengu probleemide tõstatamisega avaliku
tähelepanu keskpunkti ka Eestis poliitikas valitsevat
võidujooksu mentaliteeti.
Praegu on Eestis ja enamikus endistes sotsia
”lismimaades
käimas mitu võidujooksu, nagu
võidujooks Euroopa Liitu pääsemiseks, turumajandusse jõudmiseks, NATO liikmeks saamiseks
jt. Pole aga inimarengu võidujooksu. Kui meil
õnnestuks seda alustada, saaks kõik käimas
olevad võidujooksud siduda peaeesmärgi –
inimesega. (EIA 1995, lk 67)
Selle eesmärgi saavutamiseks pidi Eesti inim

Eesti inimarengu aruanne 1995 esikaas.

arengu aruanne olema koostatud formaadis,
mis oleks vastav rahvusvahelistele raamidele,
kuid pakuks samas huvi ka kohalikele poliitika-

ning murelikult madalale oodatavale elueale ja

tegijatele ja avalikkusele. Sestap ei saanud see

selles väljenduvale rahva tervise seisundile. Esi-

olla ainult pelk statistiline ülevaade, vaid andma

mene Tallinna ülikooli teadlaste koostatud 1995.

kriitilist mõtteainet ja innustama leidma lahendusi.

aasta aruanne on hilisematega võrreldes suhteliselt

Esimesed kaks EIA köidet, 1995 ja 1996, astuvad

õhuke vihik (80 lk), milles antakse kiirkõnes üle-

alles kobavaid samme EIA identiteedi ja formaadi

vaade siirdeaja raskustest, ohtudest ja takistustest,

leidmiseks. Loomulikult toetutakse nende esimeste

mis inimarengut Eestis kahjustavad. Need on Eesti

väljaannete koostamisel ÜRO väljaande raamis-

jagunemine kolmeks eri arengupotentsiaaliga piir-

tikule, keskendudes inimarengu indeksi kolmele

konnaks (kasvav Tallinn, restruktureerimist vajav

sambale: majanduslikule heaolule (õigemini selle

Ida-Viru, vaesuvad ääremaad), rahvastiku- ja

puudumisele ning sellega seotud ebavõrdsusele),

majandusarengu ebasünkroonsus, sündimuse

Eesti positsiooni kõvasti edendavale haridusele

äkklangus ja rahvastiku vananemine, madal kesk-
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mine eluiga, riskikäitumine, elanikkonna rahvus-

reformide mõjul. Omaette peatükki on väärinud

lik heterogeensus, naiste ja meeste erinevused

sooline ebavõrdsus, eriti tööturul. Need teemad

elueas ja haridustasemes, keskkonna reostatus,

jäävad esiplaanile kogu kümnendi jooksul. Nende

vägivaldse kuritegevuse kasv ja õiguskaitsesüs-

näitajate selgitamisel viidatakse inimarengu, refor-

teemi ebaefektiivsus, perede tarbimisvõimaluste

mide sotsiaalse hinna vähesele arvestamisele ning

polariseerumine (äärmiste detsiilide tulutaseme

ühiskonna lõhestumisele reformide mõjul. ÜRO

12-kordne erinevus), sooline ebavõrdsus. Suurt

paariaastase lõtkuga kogutav statistika veel neid

tähelepanu pööratakse mineviku pärandi rollile

muutunud olusid ei kajasta, sestap ei tooda ka

Eesti inimarengu probleemide allikana, sealhul-

esimeses Eesti aruandes võrdluspilti Eesti asen-

gas rahvastiku koosseisu muutumisele nõukogude

dist maailma inimarengu pingereas. 1996. aasta

perioodil ning suure migrantrahvastiku osakaalu

aruandes (1993. aasta andmed) oli Eesti langenud

kujunemisele.

keskmise arengutasemega maade hulka, 68. koht

Näeme, et juba esimeses EIA-s on suurt rõhku

pingereas. 1997. aastal (1994. aasta andmed) pidi

pandud sissetulekute ebavõrdsusele ja perede vae-

Eesti leppima 71. kohaga, asetsedes kõrvuti Iraani

susele ning piirkondliku ebavõrdsuse süvenemisele

ja Ecuadoriga (vt EIA 1997, lk 11).

EIA 1995: Inimareng ja ühiskondlikud reformid
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2. EIA 1996: Jätkusuutliku
arengustrateegia vajadus
Toimetajad Priit Järve, Katrin Toomel ja Linnar Viik

1996. aasta aruandes rõhutatakse, et Eesti vajab
jätkusuutliku arengu strateegiat, mis viiks tasakaalu
majandusarengu, inimarengu ja keskkonnakaitse
väärtused. Koostajate maailmavaatelist positsiooni
väljendab aruande üks toimetajatest Priit Järve:
„Tuleb teha valik varakapitalistliku uusliberaalse
arengutee jätkamise või sotsiaalsete ja looduslike ressurssidega kooskõlas oleva jätkusuutliku
arengutee vahel.”
Üks autoreid, varalahkunud sotsioloog Anu
Narusk, sõnastab väga konkreetse positiivse
programmi, millele peaks jätkusuutliku arengu
strateegia vastama.
Selle (jätkusuutliku – ML) arengutee puhul /---/
”heaoluühiskondades
saavutatud tippkulutustaset
endale lõppeesmärgiks ei seata. Tegelikku olu-

Eesti inimarengu aruanne 1996 esikaas.

korda peegeldava info põhjal tehtavaid poliitilisi
ning sotsiaal-majanduslikke otsuseid kooskõlastatakse jätkusuutliku arengu printsiipidega. /---/

lisele kompenseerimisele ning üksikvanemate ja

Tähelepanu pööratakse Eesti erinevatele piir

paljulapseliste perede olukorra kergendamisele.

kondadele võrdsete arenguvõimaluste loomisele.

(EIA 1996, lk 57)

Seadustes nähakse ette abinõud meeste ja naiste
võrdsete õiguste ja kohustuste tagamiseks nii

Inimarengu indeksi vaatenurkadest tuuakse

palgatöö kui ka palgata töö sfääris. Ühiskonna-

1996. aastal fookusesse haridus, mis formaalsetelt

elu tähtsamate poliitiliste ja majanduslike otsuste

tulemustelt küll näib olevat Eesti inimarengu tuge-

tegemisele kaasatakse võrdselt mõlema sugu-

vaim külg, kuid lähemal vaatlusel peidab ohtlikke

poole esindajaid. Riigi institutsionaalne sotsiaal-

ebakõlasid eeskätt kolmes aspektis: põhikoolist

poliitika on suunatud majanduskriisi tekitatud

väljalangemise ja koolikohustuse mittetäitmise

terava sotsiaalse ebavõrdsuse leevendamisele,

suurenemine, kutsehariduse reformi vajadus

kõigi lastevanemate lastekasvatuskulude osa

ning ebarahuldav eesti keele omandamise tase
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venekeelses koolis. Väga kaasaegselt kõlab 1996.

mute korrastamiseks. Lahendust nähakse eelarve

aasta inimarengu aruandes inimarengu ruumilise

liste arenguprogrammide loomises piirkondade

aspekti sissetoomine, Eesti arengu keskendumine

arengu tasakaalustamiseks, samuti munitsipaal

suurlinnadesse ning väikelinnade ja maa-asulate

elamuehituses, sh noortele peredele sobivate

mahajäämus. Samas juhitakse tähelepanu nõuka

üürikorterite kättesaadavaks tegemises.

aegse elamupärandi ebatervislikule kvaliteedile.

Vaatamata sellele, et 1996. aasta aruandest koo-

Tänapäevase pilguga vaadates on võõristav kurt-

ruv üldpilt Eesti ühiskonna seisust viis aastat pärast

mine raskuste üle uue eluruumi muretsemisel, kuid

iseseisvuse taastamist tundub üsna troostitu, jääb

tollal oli sellel lausa ületamatuid takistusi: perede

kõlama lootustandev noot, mis tõotab raskustest

vaesus, kinnisvaraturu puudumine ja laenusaa-

pääsemist tänu majanduskasvu hoogustumisele

mise raskused. Omaette probleeme on tekitanud

ning uue arenguperspektiivi – infoühiskonna –

eluruumide tagastamine endistele omanikele – nn

tekkimisele.

sundüürnike teke ja omanike ressursipuudus ela-

EIA 1996: Jätkusuutliku arengustrateegia vajadus
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3. EIA 1997: Taandarengust
pöördepunkti
Peatoimetajad Priit Järve, Katrin Toomel ja Linnar Viik

1997. aasta aruanne jätkab eelmise temaatikat,
kuid viib selle käsitlemise uuele, süsteemsemale ja
konstruktiivsemale lainele. Kõnekas on juba sissejuhatuses pakutud deviis: taandarengust pöördepunkti. Sellele optimistlikule deviisile annab alust
jõudsalt hoogustunud majanduskasv, mis on kaasa
toonud ka olulise pöörde Eesti ja Euroopa Liidu
suhetes. Nimelt otsustatakse Brüsselis algatada
kõnelused Euroopa Liidu võimaliku liikmelisuse
üle sotsialismileerist vabanenult kõige edukamalt
edasi liikunud Ida- ja Kesk-Euroopa maadega.
Esimeses kutsutute rühmas on Poola, Ungari,
Tšehhi, Slovakkia ja Sloveenia kõrval ka Eesti.
Aruandes tõdetakse, et läbi viidud reformid
on oluliselt muutnud Eesti majanduskeskkonda.
Hindade liberaliseerimine, erasektori kasv, turumajanduslike institutsioonide tugevnemine,

Eesti inimarengu aruanne 1997 esikaas.

majandusliku stabiilsuse suurenemine on loonud
eeldused pikaajaliseks majanduskasvuks. Eestist
on kujunemas liberaalse majandusega riik, mida
iseloomustavad riigi vähene sekkumine majandus

Koos majanduse objektiivsete edusammudega

ellu ja välismajandussuhete suur tähtsus. Positiiv-

suureneb tähelepanu inimeste subjektiivsele

seks peetakse ka trende avalikus arvamuses: kui

heaolule, mida näitab elanikkonna küsitluste

1992. aastal hindas Eesti majanduslikku olukorda

hoogustumine. Küsitluste tulemustele toetudes

heaks ainult 9% elanikest, siis 1996. aastal andis

esitatakse tõendeid sotsiaalsest taandarengust,

majandusele sellise hinnangu 54%. Tunnustatakse

Eesti ühiskonnas süvenevast sotsiaalsest kriisist.

ka positiivseid nihkeid riigi suhtluses omavalitsuste

Kuid vastupidiselt majandusstatistika optimistli-

ja kodanikuühendustega, sealhulgas kolmepool-

kele trendidele räägivad elanikkonna elukvaliteedi

sete palgalepete sõlmimist ning presidendi juures

uuringute tulemused sotsiaalse deprivatsiooni

tegutsevat rahvussuhete ümarlauda.

(ilmajäetuse, tõrjutuse) levikust elanikkonna
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enamuse hulgas ning kasvavast võõrdumisest ja

peetakse vajalikuks eri huvigruppide vahelist ava-

usalduse puudusest Eesti riigi suhtes. Nendele

likku dialoogi. Selle dialoogi tulemuseks peaks

uuringuandmetele toetudes näitavad autorid, et

olema riigi ja eri osapoolte kokkulepe, mis paneks

Eesti ühiskond on jaotunud kolmeks üksteisega

aluse majanduskasvu ja inimarengu vastastikku

mittesobituvaks koosluseks: 5–10% üliedukaid

toetavale toimimisele, seostades omavahel riigi

peresid, 10–15% tõrjutud peresid ja 75–85% neid

eesmärke ja kujundades kooskõlastatult toimi-

peresid, keda lahutab tõrjutuist mitmekordne tulu

vaid ühiskondlikke mehhanisme. Kokkuvõtlikult

ja tarbimise erisus. Analüüsides tendentse mitte-

nimetavad EIA 1997 autorid seda ‘pöördeks libera-

eestlaste kohanemises eluga Eesti Vabariigis, osu-

lismilt inimkesksele poliitikale’. Tuleb märkida, et

tatakse, et mittekodanike suur arv ohustab Eesti

sedalaadi pöörde ideed ei liigu ainult Eestis, vaid

poliitilist sidusust ning vähene eesti keele oskus

ka teistes postkommunistlikes reformiriikides. Loo-

on takistuseks tööturul ja kodakondsuse saamisel.

tust inimkesksema poliitika teostumiseks ammu

EIA 1997 autorid ei piirdu murettekitava olukorra

tatakse ka Euroopa Liiduga ühinemiselt, mida Eesti

kirjeldamisega, vaid esitavad ideid selle muut-

poliitikud on sidunud Eestiga võrreldes hoopis

miseks: (pikaaegse) töötuse vähendamise prog-

sotsiaalsemate väärtustega. Ka Maailmapank

rammid ning tööotsijate sotsiaalsete ja tööalaste

on tähelepanu juhtinud vajadusele leevendada

vilumuste arendamine; sotsiaalkindlustuse ja

karmide majandusreformide mõju sotsiaalsema

sotsiaalabi programmid suurema tõrjutusriskiga

orientatsiooniga programmide abil.

rühmadele, kes seni pole rahuldavalt kohanenud

Kuid see ei ole ainus pöördepunkt, mis Eestile

ühiskonna ja majanduse kiirete muutustega

1997. aastal terendab. Teine oluline pöördepunkt

(sotsiaalne rehabilitatsioon ja mitmekesised

seostub Tiigrihüppe programmiga, lootusega leida

rahalise ja organisatsioonilise toetamise vormid;

Eestile oma tee nõukajärgsest arengupeetusest

regionaalprogrammid sotsiaalse tõrjutuse vähen-

vabanemiseks, rakendades uudseid tehnoloogilisi

damiseks; inimõigusi tagavad õigusaktid, näiteks

võimalusi. Esmakordselt pakuvad sotsiaaltead

soolise ebavõrdsuse süvenemist ärahoidvad regu-

lased Erik Tergi eestvõttel välja koostatud kolm

latsioonid). Vajalikuks peetakse ka ühiskondlikku

Eesti arengustsenaariumit aastaks 2010, mille

kokkulepet elatusmiinimumi kui sotsiaalpoliitika

tabavust ja teostumise määra saame tänapäeval

teguri osas. Esmajärguliste ülesannetena nime

väärikalt hinnata:

tatakse ka üürnike ja omanike vaheliste suhete
korrastamist, ühiskondliku üürisektori osa suu-

Suur mäng – liidriroll (revolutsiooniline, radikaalne

rendamist ning riiklike ja munitsipaalsete elu-

areng) infotehnoloogilises arengus koos sillaposit

asemelaenude kättesaadavuse parandamist. Et

siooniga ida ja lääne vahelistes suhetes.

lahendada elanikkonna rahvuslikust heterogeensusest tulenevaid raskusi, peetakse vajalikuks

Ülevedaja – kaasamineja (evolutsiooniline, kaasa

arendada vene ja teiste vähemuste integratsiooni

minev areng) infotehnoloogilises arengus koos

(koostööd eri rahvusgruppide vahel, kuid oma

sillapositsiooniga ida ja lääne vahelistes suhetes.

rahvusliku identiteedi säilitamist) ning muulaste
noore põlvkonna integreerimist Eesti ühiskon-

Lõuna-Soome – kaasamineja infotehnoloogilises

naga haridussüsteemi kaudu. Nende program-

arengus koos „sanitaarkordoni” -tüüpi geoökonoo-

mide välja töötamiseks ja muutuste elluviimiseks

milise seisundiga.

EIA 1997: Taandarengust pöördepunkti
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4. EIA 1998: Tulevikulootused ja
ühiskondlik integratsioon
Peatoimetaja Erik Terk
Peatükkide toimetajad Mati Heidmets, Krista Loogma,
Tiia Raudma, Katrin Toomel, Linnar Viik

Kui 1997. aasta aruanne kuulutas jõudmist pöörde
punkti pigem lubaduse ja ootusena, siis 1998. aasta
EIA-s on tunda juba tõusva majanduse tuules
tervikuna lootusrikka tuleviku suunas pöördunud
ühiskonna vaimsust. Tuues ära ÜRO inimarengu
indeksi näitajad, väljendatakse lootust, et senise
jõudsa arengu ja hoogsa majanduskasvu jätkudes jõuab Eesti peagi kõrge inimarenguga riikide
hulka. Kui eelmistes aruannetes oli majandusedu
positiivne roll pigem kahtluse alla pandud, siis
nüüd tunnistatakse:
Peamine ühiskonda siduv ja võimu legitimi”seeriv
positiivne alge on majanduslik edu, mis
praegu ‘veab välja’ nõrga regulatsioonivõimega
poliitilise süsteemi.
Eesti inimarengu aruanne 1998 esikaas.

Aruannet läbib ühiskonna koostoime võimekuse,
sotsiaalse integratsiooni probleemistik. Integratsiooni käsitletakse siin mitte kui eri ühiskonna
rühmade vahelist lõimumist, vaid kui süsteemi

vastuolude analüüsist, kuid siin on lähtekohaks

koostoimet ja terviklikkust (Mati Heidmets). Eri-

süsteemi kui terviku toimimise võimalikkus. Nime-

nevalt eelmistest EIA-dest on siin sotsiaalsete

tatud süsteemikesksele ja tulevikku suunatud lähe-

probleemide käsitlusviis tasakaalustunud, ühis-

nemisviisile on iseloomulik järgmine mõttearendus:

konna muutumises tuuakse esile nii negatiivseid
Tunnuslik on hariduse ning infoühiskonnaga seotud

kõrgemale innovaatilisuse tasandile eel”dabTõus
ühiskonnalt sotsiaalse mobilisatsiooni või-

probleemide nihkumine inimarengu käsitlemise

met, selle eelduseks on aga omakorda ühiskonna

keskmesse. Loomulikult ei tähenda see nihe loobu

küllaldane sidusus, integratsioonimehhanismide

mist eelmistes EIA-des tõstatatud sotsiaalsete

olemasolu. (EIA 1998, lk 105)

trende ja probleeme kui ka positiivseid arenguid.
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oli tunda rohkem uuenemisega seotud muutuste

Hästi integreerunud ja edukat kihti Eesti ühis”konnas
on vaid 23%, ligi pool elanikkonnast on

valulikkust, 1998. aastal aga on esiplaanil uue-

nõrgalt integreerunud. Lähtudes sellisest jao-

neva ühiskonna tulevikuootused ja nende täitumist

tusest, võib Eesti klassifitseerida algeliste, alles

takistavad asjaolud Eesti elus.

kujuneva ühiskonnaga riikide hulka, kus sot-

Võime isegi öelda, et esimeses kolmes EIA-s

Viimaste seas on taas olulisim ühiskonnas toi-

siaalse ressursi (inimeste) kasutamisoskus on

muv ebavõrdsuse kasv, mida vaadeldakse nüüd

primitiivne, sest ligikaudu pool elanikkonnast

mitte mööduva üleminekuraskusena, vaid püsiva

leiab väheefektiivset rakendust ning ei tunne end

ja süveneva sotsiaalse kihistumise protsessina. Uue

turvaliselt ja kindlalt. (EIA 1998, lk 66)

momendina tuuakse sellesse teemasse põlvkondlik
dimensioon, mis seostub kohastumisega muutu-

Ühiskondliku integratsiooni seisukohalt hinna

vate ühiskondlike nõuete ja võimalustega ning ka

takse kõrgelt hariduse rolli eelduste loojana nii

eri väärtuste vahelise konfliktiga. Korrates eelmi-

kultuurierinevuste ületamiseks, majanduslike

ses EIA-s esile toodud jaotust kolmeks rühmaks

võimaluste parandamiseks ja ühtlustamiseks kui

turumajandusega kohanemise alusel (23% hästi,

ka ühiskondliku koostöövõime loomiseks (Krista

33% raskustega, 44% halvasti kohanenud), seo-

Loogma). Hariduse arengut käsitletakse kahe olu-

takse see põlvkondliku väärtuskonflikti teemaga,

lise telje – elitarismi vs. egalitarismi ja individua-

viidates kolme põlvkonna erisustele: esiteks polii-

lismi vs. kollektivismi perspektiivist, tuues välja neli

tikas juhtpositsiooni saanud nn võitjate põlvkond

võimalikku Eesti hariduse stsenaariumi – rahvus-

(25–34-aastased), kelle seas on teiste vanusegrup-

keskne traditsiooniline haridussüsteem, turukeskne

pidega võrreldes enim liberaalse turumajanduse

eliitkoole ja konkurentsi soosiv haridussüsteem,

pooldajaid. See põlvkond ei poolda meetmeid, mille

korporatiivne huvirühmadele allutatud haridus-

eesmärgiks on majanduslik ja sotsiaalne ühtlus-

süsteem ja integratiivne, kõigi ühiskonnaliikmete

tamine ja toetab parempoolseid erakondi. Teiseks

haridusvõimalusi ja eneseteostust toetav Õpi-Eesti.

nn uued noored (15–24-aastased), kelle seas on

Autorid rõhutavad:

rohkem riigi suurema rolli toetajaid sotsiaalkaitses
liitumise ja Eesti rahvusvahelistumise toetajad. Kol-

Hariduspoliitilised võtmeotsused seonduvad
”eelkõige
ühiskondlikule kokkuleppele jõudmi-

mandaks nn vanad (50+), kelle seas on rohkem kao-

sega haridusideoloogia suhtes, mis kannab ene-

tajaid, tõrjutud ja adapteerumisraskustes inimesi.

ses ühiskonna ja rahvuse jätkusuutliku arengu

Neil on väike toetus Euroopa Liidule, nad soovivad

ideed (kas haridus on rahvuslik ressurss või osu-

sotsiaalset ja majanduslikku kaitset pakkuvat riiki,

tatav teenus, mille kvaliteedi määrab individuaal-

toetavad progressiivset tulumaksu ja sotsiaalriiki

sete ressursside olemasolu) (EIA 1998, lk 24).

ja hariduses, kes ka on tugevalt Euroopa Liiduga

pakkuvaid erakondi. Iseloomulikult 1998. aasta aruande integratiivsele, võiks isegi öelda et lepitavale

Hariduse seoseid ühiskonna jätkusuutlikkusega

häälestusele käsitletakse ka vanema põlvkonna

vaadeldakse ka kriitiliste probleemide seisukohalt

hoiakuid mõistvalt. Tunnistades, et noorematele

nagu sooline ebavõrdsus, koolist väljalangevus,

suuri võimalusi andnud ühiskond on jätnud suu-

õpimotivatsiooni langus, täiskasvanute hariduse

res ulatuses kasutamata vanema põlvkonna ja ka

efektiivsus, erivajadustega laste haridus, hariduse

keskealiste teadmised, kogemused jms, pannakse

alafinantseerimine. Kõigi nende probleemide

südamele, et tuleb tegeleda sihiteadlikult vanema

lahendamist oodatakse valminud haridusstra-

põlvkonna adapteerumise toetamise ja ühiskonda

teegiliste dokumentide (Õpi-Eesti) elluviimiselt.

integreerimisega. Üldistades ülaltoodud jaotuste
tähendust, jõutakse nukrale järeldusele:

EIA 1998: Tulevikulootused ja ühiskondlik integratsioon
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Integratsiooni seisukohast on olulised ka

Sellele vaatamata on aruande tegijad veendu-

kodanikuühiskonna ja riigi suhted, millelt ooda-

nud, et integratsiooniks on loodud hea õiguslik

takse dialoogi tugevnemist ja tegeliku koostööd.

lähtekoht, kuna õiguskorra halduslikke puudusi,

Ning muidugi ei saa mööda ka venekeelse vähe-

eelarvamusi ja väärkujutelmi ‘näib õnneks tasa-

muse lõimimisest, millele kindla aluse panevad

kaalustavat ja ühiskonda stabiliseerivat tugevnev

1998. aastal valitsuse vastu võetud Eesti integrat-

kogemus, et Eesti on maa, kus kodanikuvaba

sioonipoliitika lähtekohad.

dused on kõigile tagatud’. (EIA 1998, lk 47)
Kõige murelikum osa 1998. aasta aruandes, nii

lähenemise kohaselt peaks Eesti lähi”ajalSelle
jõudma ühiskonnakorralduseni, kus inimese

nagu ka eelmistes, puudutab sotsiaalseid prob-

etnilised erinevused pole ei pingete allikaks ega

ja intensiivsus on Eestis suurenenud (elatus

barjääriks elus edasijõudmisel, kus maha on võe-

miinimumi alusel hõlmas suhteline vaesus 30%

tud nii eestlaste hirmud rahvusliku hääbumise ja

peredest), kusjuures enamik vaeseid peresid lan-

kultuuriruumi ahenemise osas kui ka muulaste

geb aasta-aastalt üha sügavamasse vaesusesse

ebakindlus iseenda ja oma laste tulevikuperspek-

ning neil kujuneb välja vaestele iseloomulik eluviis,

tiivide osas. Teisisõnu, on toimunud eri etniliste

mis võib takistada nii laste täisväärtusliku arengut

rühmade /---/ vastastikune omaksvõtt, kusjuures

kui ka täiskasvanud pereliikmete võimalusi vae-

üldine lävimine toimub eesti keeles ja kõik elani-

susest välja rabeleda. Perede vaesusega seoses

kud on lojaalsed Eesti riigile. (EIA 2018, lk 51).

osutatakse taas sellele, et lapse sünniga suure-

leeme. Aruandes rõhutatakse, et vaesuse ulatus

neb perede vaesusrisk. Leitakse, et naise eriomast
Olulise takistusena venekeelse elanikkonna

rolli ei ole ühiskond õiglaselt väärtustanud. Lapse

lõimumisel, mis kinnistab kahe paralleelühiskonna

sündimise tõttu töölt eemaloleku ajal ei maksta

säilimist Eestis, ei nimetata üksnes keeleoskust,

praegu toetust isegi mitte toimetulekupiiri tasemel,

vaid osutatakse laiemale mentaliteedi probleemile:

rääkimata elatusmiinimumi tasemest. Vaadates
Eesti sotsiaalprobleeme Euroopa Liiduga ühine-

elanikkonna suurte rühmade etni”lineMittepõlise
teadvus või riigisotsialismist pärit õiglus

mise kontekstis, tunnistatakse, et Eestis on tehtud

ideoloogia ei võimalda pidada tänapäeva

kaitsesüsteemi ülesehitamisel ära küllalt suur

turumajanduslikku ja rahvusriiklikku Eesti ühis-

töö. Eesti oli esimesi üleminekuriike, kus käivitati

konnakorraldust õiglaseks. (EIA 1998, lk 46)

ravikindlustussüsteem, juurutatud on toimetule-

iseseisvusaastate jooksul nüüdisaegse sotsiaal-

kutoetuste maksmise kord ning töötute toetamise
Õigluse teemani jõutakse ka üldisemas plaa-

ja ümberõppe süsteem. Samas juhitakse tähele-

nis, käsitledes raskusi üleminekul nõukaaegsest

panu tõsiasjale, et Eestis on sotsiaalkaitse kulud

õiguskorrast uuele, turumajanduslikule ja demo-

inimese kohta 10 korda väiksemad kui Euroopa

kraatlikule riigile sobivale õiguskorrale:

Liidus keskmiselt ning EL-i maadega võrreldes
on eriti töötute sotsiaalse kaitse tagamine Eestis

Loodav nüüdisaegne õiguskord põrkub arengu
”ebastabiilsusele,
ebaõnnestunud reformidele

väljalangemine (vanad, mitte-eestlased, noored

(ärastamine, väärtagastamine, mineviku töö

lastega naised) ning põllumajandusliku hõive kiire

panuse alahindamine jm), seaduste puudulikku-

langus võib tekitada maapiirkondades täiendavaid

sele jne. See riivab inimeste õiglustunnet ja liiga

sotsiaalseid probleeme. Aruande autorid hoiatavad,

paljude legitiimseid huve. (EIA 1998, lk 46)

et sotsiaalkaitse mahajäämus võib saada takis

puudulikult lahendatud. Samas suureneb hõivest

tuseks Eesti vastuvõtmisel Euroopa Liitu. EL-i riikide
tasemele lähenemiseks tuleks Eesti riigil muuta
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oma suhtumist sotsiaalpoliitika rahastamisesse

Eesti tulevikuperspektiive seostatakse 1998.

ning leida täiendavaid võimalusi sotsiaalkaitse

aasta aruandes juba selgelt ka tulevase e-riigi

rahastamiseks: suurendada lastetoetusi seoses

arenguga. Viidates kiiresti laienevale arvutikasu-

laste arvuga peres, tõsta töötute sotsiaalkaitse

tusele avalikus sektoris, pakub selle osa toimetaja

taset ning muuta toimetulekupiir vastavaks elatus

Linnar Viik välja julge mõtte:

miinimumiga.
aruandes seotud lootustega edusammudeks

ära avaliku sektori innoveerimises,
”sh Kasutada
ka infotehnoloogia rakendamises peituvad

mitmes poliitikavaldkonnas, alates aktiivsete

uued võimalused. /---/ Eestis tuleks avaliku

tööturumeetmete rakendamisest ning tööturu ja

sektori innovaatilise uuendamise, riigi ‘uuesti

noorte haridusvalikute paremast sobitamisest ning

avastamise’ programmi käivitamist lugeda

lõpetades kultuuriinimeste laienevate enesetäien-

infoühiskonna ülesehitamisel üheks prioriteediks.

damise ja eneseteostuse võimalustega.

Peale efektiivsest riigiaparaadist saadava otsese

Euroopa Liidu astumise perspektiiv on selles

kasu tuleks arvestada veel ka ekspordipotentsiaaEesti intelligentsi on pikkade suletud süs”teemis
elamise aastate järel haaranud tõeline

liga. Eesti võiks olla infoühiskonna ülesehitamisel

maade
avastamise kirg. 1970.–1980. aastail

giate juurutamisel. (EIA 1998, lk 103–104)

‘pilootmaa’, katsepolügoon uute infotehnoloo-

kujutas Kesk-Euroopa meie jaoks Soome ‘akna’
kõrval silda ihaldusväärse ja avangardismi tul-

Samas hoidutakse ühekülgse eufooria eest

vil tõelise Euroopa juurde. Nüüd kihutame sel-

infoühiskonna käsitlemisel. Aruande lõppakordiks

lest sillast peatusteta üle, et ahmida endasse

on matemaatiku ja luuletaja Indrek Tarti esseistlik

kauaste unistuste maailma. Veel mõni aasta ja

mõtisklus üllatavalt nüüdisaegselt kõlava peal

Eesti intelligents on tublisti täienenud Euroopa

kirjaga: „Kas internet hajutab rahvusriigi?” Nüüdis

kuulsates keskustes hariduse saanud inimestega.

aegselt kõlab autori hoiatuski, et kui Eesti riik ei

(EIA 1998, lk 100)

seisa eesti keelele ja kultuurile uuelaadsete võima
luste loomise eest selles uues keskkonnas, võib
inglise keelt kasutav globaalne internetimaailm
saada ohuks eesti keele tulevikule.
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5. EIA 1999: Eesti riik ja ühiskond
XXI sajandi künnisel
Peatoimetaja Raivo Vetik
Autorid Aili Aarelaid-Tart, Raul Eamets, Klara Hallik, Leeni Hansson,
Mati Heidmets, Marika Kirch, Dagmar Kutsar, Krista Loogma,
Anu Narusk, Erle Rikman, Rein Ruutsoo, Indrek Tart, Erik Terk,
Triin Vihalemm jt , Katrin Toomel ja Linnar Viik

EIA 1999 peatoimetaja Raivo Vetik osutab juba
sissejuhatuses, et tema ambitsiooniks on luua
eelmiste aruannetega võrreldes erinev kontseptuaalne vaade Eesti arengule. Ta nimetab seda
vaadet konflikti-paradigmaks, võrrelduna eelmistele aruannetele omase koostöö-paradigmaga.
Konflikt on dramaatilisem, sunnib esitama
”põhimõttelisi
küsimusi ning on sellisena suunatud tulevikku. Me leiame, et millenniumivahe
tusel on just taoline lähtekoht aktuaalne. Eduka
tulevikustrateegia seisukohalt on oluline küsida,
missugused vastuolud on Eesti jaoks kesksed ning
missugused on ühiskonna ressursid nendega
toimetulekuks. (EIA 1999, lk 8)
Eesti inimarengu aruanne 1999 esikaas.

Kui juba 1998. aastal oli Eesti inimarengu aruanne koostatud euroopalikku konteksti silmas
pidades, siis 1999. aasta aruande sissejuhatuses
pakub peatoimetaja Raivo Vetik välja veelgi avarama globaalse vaate.

Ühiskonna käsitlust avardava kontseptuaalse
raamistikuna on kogumikus kasutatud moderniseerumise ja postmoderniseerumise teooriaid,

Millenniumivahetuse hõngust tabada püüdes
”oleme
taotluslikult hõlmanud tunduvalt laiemat

majanduse teema puhul ka paralleelselt fordismi

ajalist perspektiivi. Oleme püüdnud olla kontsep-

postindustriaalse ühiskonna võrdlust. Kõigi nende

tuaalsemad ning kohati ka kujundlikumad, puudu

mõistepaaride kasutamine on vajalik selleks, et

tamaks süvahoovusi, mis hakkavad mõjutama

esile tuua Eesti, nagu ka teiste Balti riikide postkom-

maailma ja Eestit 21. sajandil. (EIA 1999, lk 8)

munistliku arengu keerukust. Need ühiskonnad
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langesid nõukogude süsteemi mõju ohvriks veel

normatiivsete arusaamade ja lõplike tõdede küsi-

pooleldi agraarühiskondadena, milles olid alles

tavaks muutumine, üleminek massitarbimiselt ja

täielikult välja kujunemata modernse ühiskonna

-tootmiselt kliendi vajaduste ja isikupära arvesta-

sotsiaalsed suhted, arusaamad ja väärtused. Balti

vale rätsepaprintsiibile ja muidugi ka vastumeelsus

riikide postkommunistlikku siirdeaega vaadeldakse

igasuguse monopoolse võimu ja autoriteedi alli-

korraga nii järelmoderniseerumisena kui ka sisene-

kate suhtes, kuulugu need riiklikele struktuuridele

misena Lääne ühiskonnas juba 1970-ndate lõpul

või valitsegu vaimuvalda. Seega tähendab post-

maad võtnud nn postmodernsesse ajajärku. Eesti

moderniseerumine ka inimarengu kontseptsiooni

inimarengu hindamise teeb selle vastuolulise olu-

rikastumist elukvaliteedi mõistega ning suurema

korra tunnistamine üsna raskeks.

tähelepanu pööramist kultuuri, meedia, elukeskkonna ja elustiili aspektidele.

Praeguse Eesti arengu üks põhivastuolu seis”nebki
selles, et samaaegselt läbitakse kahte erinevat ühiskonna arengu faasi. Ühel poolt toimub

Objektiivsete muutuste kõrval toob post”moderniseerumine
kaasa ka uut tüüpi vaimse

rahvusriigi taastamine kui moderniseerumise

hoiaku, mis põhineb teadlikkusel kasvava sot-

projekt, mille loomulikuks osaks on ühiskonna

siaalse ratsionaliseerumise negatiivsetest külge-

võimalikult suuremat homogeensust taotlev

dest. /---/ Arenenud riikides on tekkimas uued

poliitika. Teiselt poolt toimub etniliselt mõistetud

postmaterialistlikud väärtused ja sotsiaalsed

rahvusriikluse ületamine. /---/ Eesti ühiskonnaelu

liikumised, mille jaoks poliitika ei ole mitte nii-

sfäärides eksisteerivad kõrvuti, konkureerivad ja

võrd võitlus hüvede eest, mida riik võib pakkuda,

kohati põimuvad eelmodernsed ja postmodern

kuivõrd teatud väärtuste ja elustiili kaitse. Nende

sed elemendid. Tulemuseks on ühiskonda kui ter-

poliitilised programmid pole seotud mitte niivõrd

vikut kujundavate sidemete nõrkus ja eristavate

jaotamise probleemidega, kuivõrd elukvaliteedi

faktorite esiletõus. Seaduskuulekus, kollektiivne

küsimusega. (EIA 1999, lk 9, 11)

lojaalsus ja individuaalne algatuslikkus toetuvad
suuresti erinevaile allikaile. Eksisteerivad väär-

Aruande avapeatükis „Eesti riik ja ühiskond XXI

tused ja normid on tekkinud eri ajastutes. /---/

sajandi künnisel”, mida võib hinnata kui terviklikku

Erinevad põlvkonnad, geograafilised piirkon-

ühiskonnafilosoofilist esseed, loob peatoimetaja

nad, etnokultuurid, tegevussektorid jne kanna-

Raivo Vetik olulise ajaloolise ja ühiskonnakriitilise

vad erinevate ühiskonnaparadigmade pitserit.

konteksti kaasaegse Eesti probleemide analüü-

(EIA 1999, lk 15–16)

siks, käsitledes Eesti ajalookogemust nõukogude
okupatsiooni ajal kui patoloogilist vägivaldse

Eelmodernsuse, modernsuse ja postmodernsuse üheaegsus avaldub kujukalt põlvkondade

moderniseerimise protsessi, mille jäljed ulatuvad
sügavale kaasaega.

suhetes, mida toodi esile juba eelmise aasta arumootorit. Kui vanem ‘kaotajate’ põlvkond juhindub

Tänase Eesti põhivastuolud tulenevad asja”olust,
et ühiskonna loomulik areng on 50 aastat

paljuski eelmodernsetest, keskealised ‘võitjad’ aga

olnud pidurdatud ning samas seisab ta silmitsi

modernsetest arusaamadest, siis uuele põlvkon-

väga kiiresti areneva globaalse tsivilisatsioo-

nale on lähedasemad postmodernse ühiskonna

niga. Eesti ühiskond peab lahendama sama-

arusaamad, mida iseloomustab jäikade struk-

aegselt kõigi kolme ühiskonnaelu paradigma

tuuride asendumine paindlikega, vertikaalsete

(modernse, eelmodernse ja postmodernse –ML)

võimusuhete nõrgenemine ja asendumine dia-

poolt püstitatavaid ülesandeid. Paraku on neil

loogilisusega ning osalusprintsiibiga, kindlate

kõigil paradigmadel oma loogika ja sisuline roll

andes kui Eesti ühiskonna üht peamist arengu-
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erinevate paradigmade põrkumine, mis põhjus-

Mida taolises vastuolude rägastikus ette võtta?
”Pikaajalises
perspektiivis on ainus mõistlik lahen-

tab kogu ühiskonda läbivaid struktuurseid konf-

dus ühiskonna eri osiseid tunnustades liikuda uut

likte. Sellega paralleelselt toimub ka erinevatest

tüüpi sidususe tekkimise suunas, milles ühine huvi

ühiskonnatüüpidest pärit nähtuste põimumine,

ning grupi ja isiklikud huvid on teineteist tasa-

tekitades ootamatuid arengupatoloogiaid.

kaalustavas tervikus. Lühiajalises perspektiivis on

/---/ Sel põhjal eristuvad nõukogude süsteemi

kõige tähtsam olemasolevate sotsiaalsete vastu-

ja tegelikkuses eksisteerinud ühiskonna järel-

olude, nende põhjuste ja arengumehhanismide

mõjud tänase Eesti elus. Tulemusena on tekkiva

selge teadvustamine. Muu hulgas eeldab see

uue ühiskonnatüübi seosed möödanikuga vägagi

analüütiliste ja inforessursside senisest oluliselt

mitmetahulised. (EIA 1999, lk 14)

tõhusamat ärakasutamist. (EIA 1999, lk 16)

ühiskonna arengus. Seepärast on paratamatu

Sellisena eristub 1999. aasta aruande käsitlusviis

Nii on ka Euroopa Liiduga liitumist vaadel-

oluliselt eelnevast traditsioonist, mis järgis pigem

dud vastuolulise sammuna, mis tekitab rohkelt

ÜRO inimarengu aruannetele omast olevikutrende

küsimusi nii modernse arengu perspektiivist

kirjeldavat iseloomu. Võime öelda, et alates 1999.

(suveräänsuse probleem) kui ka postmodernsest

aasta aruandest saavutas Eesti inimarengu aru-

vaatevinklist (bürokraatia probleem), ärgitades

annete formaat uue taseme, mida iseloomustas

avaliku diskussiooni vajadust. Väikeriigi puhul

sihipärasem kontseptuaalsus Eesti arengute lahti

eeldab europrojekti edukus mitte ainult omaenda

mõtestamisel.

huvide rõhutamist, vaid ka neile sobiva niši leidmist

Konfliktiparadigmast lähtudes on kujundatud

laiemate ja võimsamate huvide mustris.

ka aruande struktuur, milles esimeses peatükis on

Aruandes kaalutakse läbi mitme teema, mida

kesksel kohal rahvuslike huvide ja rahvusvahelis-

Eesti võidab sellega, et loovutab osa oma suve-

tumise konflikt Euroopa Liitu astumisel, samuti

räänsusest EL-ile. Kõigepealt viidatakse Venemaalt

õigusriigi arengus ilmnevad vastuolud. Teises pea-

lähtuvale ohule, mis muudab eriti oluliseks Eesti

tükis vaadeldakse erisuguste väärtuste ja identitee-

jaoks kindlate liitlaste olemasolu, mida EL kindlasti

tide suhteid, sealhulgas lõimimispoliitika sisemist

pakub. Ent kõige olulisem on EL-iga liitumisest

vastuokslikkust ning meedia rolli ühiskondlike

oodatav kasu Eesti inimeste heaolu tõusule. Olulist

erinevuste võimendaja või silujana, kolmandas

tuge loodetakse sotsiaalprobleemide lahendamisel

analüüsitakse rikkuse ja vaesuse vahekordi ning

ning majanduse edendamisel.

neljandas vaadeldaks infoajastul tekkivaid uusi
murelikult traditsioonilise rahvakultuuri kokku-

Eesti erihuvide tegelikuks valdkonnaks on
”tööhõive
ja konkurentsivõime. Inimesed on huvi-

põrget internetistuva globaalkultuuriga. Siiski ei

tatud eelkõige sotsiaalse elu raskustest ülesaami-

piira konfliktiparadigma ka konfliktide taga ühis-

sest, lootes, et arenenud majandusega Euroopa

osa otsimist ning erinevuste mõtestamise kaudu

Liit saab oluliselt kaasa aidata just elatustaseme

rikastava sünteesivõimaluse avastamist. Pigem

tõusule ja töökohtade loomisele. (EIA 1999, lk 29)

vastuolusid töö- ja haridussfääris ning käsitletakse

võime näha, kuidas Eesti inimarengu vastuolulisust vaagides aitavad sotsiaalteadlased kaasa

Majanduse arengus avas Eesti kutsumine

ühiskonna eneseteadvuse arendamisele kriitilise

Euroopa Liidu ühinemiskõnelustele uued pers-

refleksiivsuse suunas, mida on peetud ka demo-

pektiivid. Nendeni jõudmisel mängis otsustavat

kraatia vaimseks eelduseks.

rolli 1990-ndate teisel poolel Eesti majanduses
saavutatud püsiv tõusujoon, mida aruande autorid
tunnustavalt ära märgivad.
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majandusliku ülemineku mudelitele
”on Vastavalt
riigisotsialismist turumajandusse jõudmise

Eestis innovatiivseid tooteid ja teenuseid arendada.

perioodiks vähemalt 10 aastat. Arvestades Eesti

olud: elanikkonna kõrge keskmine haritus ja samas

edukust turumajandustumisel, võib väita, et Eesti

kutsehariduse mittevastavus tööturu ootustele,

on eelnimetatud üleminekut lõpetamas. /---/

tugevad vastuolud ja pinged nii pealinn-perifeeria

Majanduse kohanemine uutele tegevustingi

teljel, uute ja traditsiooniliste majandussektorite

mustele oli sügavam kui teistel turumajandusse

vahel kui sotsiaalsete gruppide ja põlvkondade

liikunud maadel. Nii sektoriaalse struktuuri kui

vahel. Tunnistatakse, et regionaalsed ja sektoriaal-

väliskaubanduse geograafilise struktuuri muutu-

sed erinevused tööjõu nõudmise ja pakkumise

mine olid muljetavaldavad. Tõsisem majandus-

vahel on üks sotsiaalse depressiooni allikas. Nende

kasv andis ennast küll eeldatust kauem oodata,

erinevuste seas on olulisel kohal tööhõive soolise

kuid aastate 1996–1998 majanduskasvu numbrid

tasakaalu puudumine, tervete majandusharude

olid väga kõrged. (EIA 1999, lk 60)

jagunemine meeste ja naiste aladeks, millest

Esile tulevad Eesti tööturu endeemilised sisevastu-

johtub ühest küljest meeste hõive langus majanAruandes rõhutatakse, et Eesti on saavutanud

duse restruktureerimisel ja teisalt naiste madalam

inimarengus läbimurde lähenemises kõrgema

sissetuleku tase. Samuti püsib lõhe eestlaste ja

arengutasemega riikide rühma (54. koht pingereas

mitte-eestlaste hõives. Nimetatakse, et majandus-

EIA-s 1999, aasta varem 77. koht) ning püstitatakse

kasvule vaatamata langes registreeritud töökoh-

eesmärk jõuda inimarengus ette seni meid edes-

tade loomine ajavahemikus 1996–1999 pidevalt,

tanud Kesk-Euroopa riikidest Ungarist ja Poolast.

mis viitab muu hulgas varimajanduse kasvanud

Selleks loodetakse tuge Euroopa Liidu liikmeli-

osatähtsusele. Samuti ei ole majanduskasv too-

susega avanevatest uutest võimalustest. Otsest

nud murrangut Eesti tulevikku ohustavas lastega

kasu Eesti majandusele nähakse mitte ainult raha

perede süvenevas vaesuses. Selles küsimuses on

näol, vaid ka rahvusvahelise konkurentsivõime

1999. aasta EIA väga konstruktiivne, osutades

lisandumises. Osutatakse EL-i kuvandi väärtusele

vajadusele kujundada strateegiline plaan lastega

Eesti toodete ja teenuste mainekuse ja usaldus-

perede vaesusest välja toomiseks ning visandades

väärsuse jaoks:

ka selle plaani üksikasju.
1999. aasta aruande kõige dramaatilisemad

Eesti mainet rahvusvahelises majanduses
”määrab
ühest küljest liberaalne turumajandus,

annetes vähe käsitletud maaelule (Rein Ruutsoo).

aktiivne reformipoliitika ja soodne ettevõtlus

Hinnang arengutele maal on üheselt negatiivne.

kliima. Teisalt seondub ettekujutus Eestist sõna-

Uuringutele toetudes väidetakse, et 95% maaelani-

dega ‘endine nõukogude liiduvabariik’. Ühinemine

kest peab maareformi ebaõnnestunuks, kolm nel-

EL-iga muudab mõlemat hoiakut ning asendab

jandikku maaelanikest hindab oma majanduslikku

selle maailma jaoks suuresti EL-i kui terviku mai-

olukorda halvaks ja võimalusi selle parandamiseks

nega. (EIA 1999, lk 24)

väikeseks. Osutatakse maade tagastamise veni

leheküljed on pühendatud seni inimarengu aru-

misele mitmesuguste juriidiliste ja administratiivLoomulikult on ka EIA 1999 fookus ikkagi Eesti

sete takistuste, aga ka asjaosaliste leige suhtumise

ühiskonna sisestel arenguteguritel. Aruandes

tõttu. Kurdetakse, et enamik tagastatud maade

tuuakse esile terve rida murekohti, alates Eesti

omanikest, endiste talunike lastest ja lastelastest

ettevõtjate vähesest koostöövõimest ning mada-

ei tunne enam huvi maaelu ja põllumajanduse

last nõudlusest kõrgema kvalifikatsiooniga tööjõu

vastu, sestap suurt osa tagastatud maadest ei

järele kuni riikliku struktuuripoliitika puudumiseni

harita. Väidetakse ka, et perefarmide kui maaelule

ning liiderettevõtete välisomanike vähese huvini

alust loovate tootmisüksuste tekitamise projekt on
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suuresti ebaõnnestunud. Ka tööpuudus on pigem

Uuenduslik on 1999. aasta EIA ka teaduse ja

maaelanike kui linlaste probleem: tööhõive maal

kultuuri olulise rolli esiletoojana inimarengu vaate

on langenud 50 protsendile, vähemalt viiendik,

vinklist, kusjuures seda tehakse tulevikku vaada-

kohati neljandik Eesti külaelanikest, eelkõige

tes, saabuva postmodernse infoajastu kontekstis.

Lõuna-Eestis, on tegelikult töötud.

Lugejat valgustatakse eksperthinnangute alusel

Kui nõukogude ajal oli maaelu organiseeritud

koostatud kirjeldusega kõige tõenäolisematest

suurmajandite keskuste ümber, mis täitsid ka kõiki

tulevikusuundumustest Eesti töö- ja haridus-

sotsiaalseid funktsioone, siis nende funktsioonide

sfääris, millest valdav enamik on praeguses Eestis

üleandmine valdadele on kaasa toonud paljude

igapäevaseks tegelikkuseks kujunenud. Teisalt

teenuste halvenemise. Külaühiskonna jätkuv

analüüsitakse selles peatükis eri sünnikohortide

atomiseerumine ja kihistumine on dramaatiliselt

haridusvõimaluste muutumist läbi aja, ennustades

laiendanud kuritegevust ja tekitanud süveneva

Eesti hariduses koos massihariduse levikuga süve-

alkoholismi.

nevat sotsiaalset diferentseerumist ja haridusliku
ebavõrdsuse võimendumist. Uudset lähenemist

Põllumajandusliku toodangu languse kõrval
”toimuvad
maaühiskonnas kogu Eestile pöördu-

rahvakultuuri fenomenile pakub Aili Aarelaid-Tart,

matu tähtsusega muutused. Maa asustusstruk-

muutumist alates 19. sajandist kaasajani, tuues

tuur, sotsiaalne kihistus, hariduspotentsiaal,

esile selle vastuolulise ideoloogilise rolli nõu

kodanikualgatus ja koguni peretüüp on muutu-

kogude süsteemis ning selle muutumise vabas

nud. Muutustel on väga olulised tagajärjed, kuna

Eestis, kus esile on kerkinud küsimus rahvakul-

maaühiskond on olnud eesti kultuuri ja rahvus-

tuuri kestlikkusest kommertskultuuri eelistavas

luse oluline ressurss. Restitutsiooniline projekt,

internetistunud maailmas.

kes analüüsib rahvakultuuri sotsiaalse tähenduse

mis seadis eesmärgiks taastada okupatsioo-

1999. aasta EIA säästliku arengu vajalikkusele

nieelsed omandisuhted, ei toonud kusagil kaasa

pühendatud lõppakord kõlab aga vägagi täna-

nii põhjapanevaid tagajärgi kui maaelus. Eesti

päevaselt:

põllumajandusreformis põrkusid riigisotsialistlik
süsteem kui elukorralduse viis ja restitutsioonil
põhinev ideoloogia. (EIA 1999, lk 71)

Eesti on hea näide püsiarengu edukast verba”liseerimisest.
Ühena esimestest maailmas võttis
Riigikogu 1995. aastal vastu säästva arengu sea-

Maaelu peatükk on kõige kujukam illustratsioon

duse. Püsiarengu ideestik on hõivanud kindla koha

1999. aasta aruannet sissejuhatavale teesile eri

meie ühiskondlikus ja poliitilises mõttevahetuses.

ajastute kokkupõrkest Eesti postkommunistlikus

Samas on majanduslik surve ning tavainimese

arengus. Just maaelule jättis nõukogulik ühe-

soov elada nii nagu läänes teinud väga raskeks

külgne ja vägivallarohke moderniseerimine kõige

tegeliku tulevikku investeerimise, olgu küsimuse

sügavama struktuurse jälje, samas stimuleerides

all kas põlevkivi põletamise vähendamine või

hävitatud külaühiskonna muutumist nostalgiliseks

korduvkasutusega pakendid. Meie igapäeva

müüdiks, mille teostumist iseseisvuse taastamisel

tegelikkuseks on hoopis üheksakümnend ate

loodeti. Sellest müüdist oli kantud ka kogu maade

tarbimisbuum, mille keskne element on olnud

tagastamise ideoloogia, mis aga sattus teravasse

tulevikult raha laenamine. Verbaalne ja reaalne

vastuollu XX sajandi lõpu tegelikkusega.

elu liiguvad eri suunas. (EIA 1999, lk 101)
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6. EIA 2000: Eurointegratsiooni
ootused ja ohud
Peatoimetaja Raivo Vetik
Autorid Aili Aarelaid-Tart, Airi-Alina Allaste, Eiki Berg, Leeni Hansson,
Jelena Helemäe, Marika Kirch, Kristi Raik, Ellu Saar, Jüri Saar,
Georg Sootla, Rein Vöörmann, Indrek Tart jt

Millenniumi aasta 2000 Eesti inimarengu aruanne
on tervikuna pühendatud eurointegratsioonile.
Jätkates eelmise aasta aruandes arendatud konfliktiparadigmat, vaadeldakse ühinemist Euroopa
Liiduga vastuolulise sündmusena Eesti arengus.
Europrotsessi vastuolud on seotud rahvuslike huvide
kaitsega, kultuuri jätkusuutlikkusega, poliitikute ja
ametnike rolliga eurointegratsioonis, uute nõuetega,
mida tuleb arvestada eri valdkondades, näiteks
õiguskorra kaitses, hariduses, tööturul. Räägitakse
nii Eesti senise arengu lahendamata probleemidest
ja nõrkadest kohtadest Euroopa tasemega võrreldes (näiteks perepoliitika, uimastipoliitika) kui
ka Euroopa Liidu enda toimimise varjukülgedest.
Aruannet sisse juhatades selgitab peatoimetaja
Raivo Vetik valitud vaatenurka järgmiselt:

Eesti inimarengu aruanne 2000 esikaas.

Võimalik ühinemine Euroopa Liiduga on
”vähemalt
sama kaaluga valik nagu kümnendi-

/…/ Seni on Eesti europrojekt pigem ideoloogiline

tagune taasiseseisvumine. Samas erineb nende

ja tehnokraatlik kui analüütiline ja inimesekeskne.

ühiskondlik toetuspind märkimisväärselt. Liitu-

(EIA 2000, lk 8)

mistaotluse aluseks ei ole mitte niivõrd sisemine
vabadusetung, mille emotsionaalne laine haa-

Väljaanne seabki eesmärgiks algatada Eesti

rab kaasa kogu ühiskonna, kuivõrd eliidi poolt

ühiskonnas seni puuduvat ulatuslikku ja sisulist

ülalt alla suunatud geopoliitiline ja majanduslik

debatti Euroopa Liiduga ühinemise probleemidest,

kaalutlus. Ühinemine eeldab Eesti riigi suverään-

lootustest ja hirmudest. Mõnes mõttes pakub see

suse osalist loovutamist teatud teiste eesmärkide

justnagu SWOT-analüüsi Euroopaga ühinemise

saavutamiseks, kuid need ei ole ühiskonna kui

tugevatest ja nõrkadest külgedest, sellega seotud

terviku jaoks piisavalt arusaadavad ja veenvad.

ohtudest ja võimalustest. Põhjalikult vaagitakse
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ühinemisprotsessis ilmsiks tulnud demokraatia

Täna võime kahjuks tõdeda, et sama tendents

ja avalikkusega seotud probleeme, ühinemise

jätkus ka pärast Euroopa Liitu astumist ning võime

rahvusvahelist ja kultuurilist dimensiooni, Euroopa

au anda sotsiaalteadlastele, kes juba 2000. aastal

nõuetele mittevastavat elanikkonna turvalisust.

sellele riigivalitsemise bürokratiseerimise ohule

Põhjalikult uuritakse Eesti riigivalitsemise, tööturu

tähelepanu juhtisid. Samas nähakse aruandes ka

ja hariduse seisundit võrdluses Euroopaga. Leit-

ühinemisprotsessi positiivset mõju Eesti ametnik-

motiiv peaaegu kõigi teemade käsitlemisel on Eesti

konna kompetentsusele ning Eesti riigi haldussuut-

huvide ja eripära arvestamine või vastavate EL-i

likkusele üldisemalt. Teine lugu on poliitikutega,

reeglite kohaldatus Eesti eripärale ja vajadustele.

kellele heidetakse ette vähest võimekust kaasata

Samas rõhutatakse vajadust leida huvide ühisosa.

kodanikuühiskonda ning poliitika taandamist
koalitsioonisisesele lehmakauplemisele ja minist-

Eesti rahvuslike huvide seisukohalt peaksid
”europrojekti
märksõnadeks olema positiivne

rite vahelistele isiklikele kokkulepetele.

meie-identiteet, sisemise spontaansuse välja
arendamine ning liitumise dialoogilisus. Väikeriigi

otsustamisstiili puhul on ratsionaal”sedNiisuguse
kaalutlused ja professionaalne otstarbekus

puhul eeldab europrojekti edukus mitte ainult

tagaplaanil, s.t otsustamine on poliitika tule-

omaenda huvide rõhutamist, vaid ka neile sobiva

muste vaatevinklist vasturääkiv ja süsteemitu.

niši leidmist laiemate ja võimsamate huvide must-

Varem või hiljem kujunevad selle tulemusena eri

ris. See omakorda nõuab senisest tunduvalt tõsi-

poliitikate vahel vastuolud, mis transformeeruvad

semat analüütilist pingutust ja eelkõige avalikku

ka sotsiaalseteks vastuoludeks. /---/ Ilmselt on

diskussiooni EL-i küsimustes. (EIA 2000, lk 11).

avaliku teenistuse stabiliseerimise ja teiste vajalike omaduste kujunemise võti siiski väärtussüs-

Laiapõhjalise avaliku eurodiskussiooni puudu-

teemis. Avaliku teenistuse põhimissiooniks on

mist Eesti ühiskonnas seletatakse poliitikute soo-

ühishüvede osutamine. Siirdeprotsessis kujunes

viga võimalikult kiiresti ühinemisläbirääkimistes

aga ühishüvest antiväärtus. (EIA 2000, lk 30, 33)

edasi liikuda, mistõttu jäme ots kogu protsessis
on liikunud avalikult väljalt valitsusasutuste sule-

Kahjuks pole sellest süsteemitust poliitilisest

tud uste taha ametnike kätte. Selle tendentsi juuri

praktikast ka tänapäeval edasi jõutud. Võimalik, et

nähakse Euroopa Liidus eneses valitsevas demo-

koguni vastupidi – ühishüvede asemel oma grupi

kraatia defitsiidis, mis eurokõneluste käigus on

huvidest või isiklikest ambitsioonidest lähtuvate

nakatanud ka Eesti poliitikat.

poliitiliste otsuste tegemine on kahekümne aasta
jooksul veelgi tavalisemaks muutunud. 2000.

on eurointegratsioonis keskne roll
”nii Ametnikel
EL-i kui kandidaatriikide poolel. Itta laiene-

aasta inimarengu aruande autorid panevad selle

misel domineerib diskursus, mis nõuab liikmeks

konna arengule, millele loodetakse saada olu-

pürgijatelt kiiret ja tõhusat tööd; seevastu avalik

list tuge Euroopa Liidu vanemate liikmesriikide

arutelu ning erinevate poliitiliste ja sotsiaalsete

kodanikuaktiivsuse kogemustest.

tendentsi murdmiseks suuri lootusi kodanikuühis-

gruppide kaasamine kulutab aega ja nappivaid
ja aeglustab parlamendi kaasamine otsuste

Kodanikuühiskonna arengu aspektist muutub
”järjest
olulisemaks, seda eriti Euroopa Liidu integ-

ettevalmistamisele nende tööd; riigikogulaste

ratsiooni silmas pidades, inimeste õigusalane

probleemiks on aga piisav ja õigeaegne infor-

haritus, isiklik kogemus, muutustega kursisolek

matsiooni saamine ja olulise eraldamine euro-

ja tahe osaleda ühiskonnas valitsevate suhete

dokumentide tulvast. (EIA 2000, lk 17)

ümberkujundamisel. See tähendab, et koos

ressursse. /…/ Ametnike seisukohast takistab
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formaalse õigusruumi muutumisega peaksid

Vaimumaastikul väljendub kirjeldatud vastuolu

muutuma ka inimeste suhtumine ning hoiakud

heroismi ja igavuse dialektikas. Eesti kõrged riigi

arenenud kodanikuühiskonnaga riigile sarnase-

ametnikud unistavad läänelikult igavast riigist

maks. (EIA 2000, lk 36)

(Ilves, 2000), unustades, et paljud hädavajalikud
kangelasteod on veel sooritamata. /---/ Rahvus-

Lisaks demokraatia ja bürokraatia vastuolule

lik ülesehitus eeldab meie-tunnet ja pingutust,

Euroopa tasandil juhitakse aruandes tähelepanu

mille seostamine igava riigiga on vastuolu termi-

Eestit ja teisi värskeid demokraatiaid Euroopa Liidu

nites - ‘heroism on sõna, mida praegune lääs ei

arengus varitsevale vastuolule rahvusriikliku ja

armasta‘ (Oras, 1988). Kusjuures see, mida Eesti

riikideülese otsustustaseme vahel. Aastatega on

vajab on mitte nietzschelik ‘Euroopa inimese

see vastuolu veelgi süvenenud, ja nagu toona, nii

lamestumise’ eitus, mis sisuliselt kuulub alles

on ka nüüd Eesti väikeriigina siin sageli keeruka

ülejärgmisse arengufaasi, vaid igapäevane raske

dilemma ees.

ülesehitustöö. (EIA 2000, lk 11)

Efektiivsuse kaalutlustest lähtuvalt peaks EL-i
”institutsionaalne
reform tõstma otsustavalt suurte

olulist poliitikavaldkonda, mis sellist ülesehitavat

riikide osakaalu ning lõpetama konsensuspolii-

tööd kõvasti nõuavad, enne kui neid võiks pidada

tika, sest vastasel korral ei suudaks laieneva EL-i

täiel määral ‘euroopalikuks’. Ühelt poolt on need

masinavärk enam lihtsalt funktsioneerida. Kuid

valdkonnad, kus Eestit takistavad ‘eurooplaste

see läheb vastuollu väikeriikide huvidega, kelle

moodi’ mõtlemast ja tegutsemast valusad nõu-

loomulik instinkt rõhutab pigem esinduse print-

kogude ajast pärinevad kogemused – eeskätt on

siipi. (EIA 2000, lk10)

need seotud Venemaa suunalise välispoliitika,

Tuleviku vaadates kaardistatakse aruandes mitu

mitte-eestlaste lõimumise ja piirideta tööjõuturuga.
Nagu näeme, tõstatasid sotsiaalteadlased 2000.

Teisalt on valdkondi, kus Eesti pole veel jõudnud

aasta inimarengu aruandes juba mõni aasta enne

teha kõiki vajalike jõupingutusi kas rahapuudu-

tegelikku Euroopa Liidu liikmelisust selle liidu tule-

sel, vastavate teadmiste ja oskuste puudumisel

vikuga seotud olulisi probleeme, mille õigeaegne

või varasemast ühiskonnaparadigmast pärinevate

rahvaga arutamine ja selgeks vaidlemine oleks

eelarvamuste ja traditsioonide tõttu.

olnud oluline tagatis Euroopast võõrandumise
vastu, millele nüüd on ehitanud oma Euroopa Liidu

Peale elanike hoiakute ja õiguskäitumise on
”oluliseks
probleemide ringiks ka Eesti tegelik

suhtes vaenuliku retoorika rahvuskonservatiivsed

majanduslik valmisolek sobituda Euroopa Liidu

populistid. Aruandes väljendatakse ärevat ootust,

riikide hulka. Vastuolu võib tekkida EL-i õigus-

et teisel pool Euroopa Liidu väravaid tuleb Eestil

ruumi mõningate põhimõtete ja Eesti praeguste

hakkama saada vanade Euroopa riikide teistsugu-

võimaluste vahel. /---/ Aastatel 1994–1997 sot-

ses ajastus elavas ühiskonnas, mille vaimne hääles

siaalsfäärile tehtud kulutused on ligi kaks korda

tus erineb tunduvalt Eesti omast, kes tunneb end

väiksemad kui EL-is keskmiselt. Tööpoliitikale

ikka veel olevat ajaloo võitlustandril.

tehtavad kulutused on aga kümme korda väikse-

ja ka Euroopa taseme poliitikate mittemõistmise

mad EL-i keskmisest (Eamets, 2000). Seega, euro
Euroopa Liit ühendab väga kõrgel arengu”tasemel
modernseid ühiskondi, kuid Eesti asub

integratsiooniga seoses peaks riik sotsiaalsfääri

pigem rahvusliku ülesehituse ja järelmoderni-

(EIA 2000, lk 37)

kuludele oluliselt rohkem tähelepanu pöörama.

seerumise faasis, mille arenguloogika, eesmärgid ja liikumapanevad jõud on erinevad. /---/
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Aruandes käsitletakse lähemalt valimiste ja

asjalikult EL-i tööturupoliitikat reguleeriva Amster-

seadusandluse näitel kommunistliku süsteemi

dami lepingu (1999) põhimõtteid. Selle aruande

järelmõjusid pluralistliku poliitilise süsteemi toimi

peatüki kõige enam mõtteainet pakkuv ja tänagi

misele. Arusaamade ja käitumismustrite teise

väga kaasaegselt kõlav osa on pühendatud tööturu

nemist sarnasemaks postmodernsete ‘vanade

ja hariduse suhetele. Tundub, et küsimus hariduse

Euroopa riikidega’ nähakse aga abielu institut-

vastavusest tööturu ootustele kuulub nn nurja-

siooni nõrgenemises, soorollide ning töö ja pereelu

tute probleemide hulka, millele ainuõiget vastust

vahekorra muutumises, aga ka selliste negatiivsete

ei olegi. 2000. aasta EIA-s pakub Ellu Saar selle

nähtuste kasvus nagu illegaalsete narkootikumide

probleemi väga kontseptuaalse lahti harutamise

levik noorte seas või varavastaste kuritegude kasv.

tee, kasutades nn kapitalismi variatsioonide teooria

Värvika lisa nendele võrdlustele Eesti ja Euroopa

seisukohti kapitalistliku majanduse kahe eri vormi,

vaimsuse vahel annab 1999. aasta EIA-s alustatud

korporatiivse ja liberaalse kohta. Osutades, et Eesti

rahvakultuuri vormide muutumise analüüs (Aili

on arendanud oma haridussüsteemi Saksamaa

Aarelaid-Tart) ja sellise nähtuse nagu Eurovisiooni

(korporatiivse) duaalse mudeli järgi, kus kutse-

lauluvõistlus luubi alla võtmine (Indrek Tart).

haridus ja gümnaasiumiharidus on lahutatud,

Rahvakultuuri liikumist ‘euroruumi’ uuriti selleks

majanduses aga valitud liberaalse turumajanduse

korraldatud fookusgruppides. Vastustes tuuakse

mudel, järeldab autor:

esile selgeid kaasajastumise märke:
Kui esiisade tarvis avaldus see (rahvakultuur
”– ML)
näiteks külaseppade osavusena, siis miks

haridussüsteemil on oma arenguloogika
”ningKafunktsioonid,
mis ei piirdu ainult turu teenindamisega. Järelikult tuleks kokku leppida,

ei võiks see praegu väljenduda vanade unikaal-

milliseid hariduse ja tööturu institutsionaalseid

sete autode restaureerimisena. Liigset võõristust

kombinatsioone me võime endale lubada siin,

ei tekita enam uustekkelised sümbioosid, nagu

kus me oleme, lähtudes sellest, mis meil on, ja

etnoräpp, etnograafilised arvutimängud jt. Tradit

arvestades sellega, mida me tahame, aga andes

sionaalsuse uue dimensiooni musternäitena tõu-

endale aru ka sellest, millised tagajärjed kaas-

sid intervjuudes esile Viljandi pärimusmuusika

nevad vastavate valikutega. Euroopa kogemus

festivalid. (EIA 2000, lk 65)

õpetab, et meil ei õnnestu laenata Saksamaalt
duaalse haridussüsteemi põhimõtteid ja samas

Ohtu nähakse eesti rahvakultuuri tungivates

jätkata liberaalset tööturupoliitikat ülisegmen-

ameerikaliku kommertskultuuri elementides, nagu

teeritud tööturul, sealjuures loobudes igasugu-

halloween, valentinipäev jne, mis tõrjuvad välja

sest riiklikust noorsoopoliitikast. (EIA 2000, lk 98)

meie originaalsed rahvakombed.
Läbi eri aastate tähelepanu keskmes püsiva

Sellesama tegemata valiku käes vaevleb Eesti

teemana jätkub hariduse ja tööturu suhete ana-

haridussüsteem paraku tänaseni, kuulates jätkuvalt

lüüs, seekord siis süstemaatiliste võrdluste kaudu

ettevõtjate kaebusi tööturu ootustele mittevastava

Euroopa Liidus valitsevate suundumuste ja tradit-

hariduse kohta.

sioonidega. Taas tullakse tagasi tööhõive probleemide, sh noorte tööpuuduse juurde, põhjalikult
vaagitakse ka mitmel eelneval aastal tõstatatud
soolise ebavõrduse probleeme, võrreldes rahvusvaheliste võrdlusandmete najal naiste tööhõivet,
mobiilsust, karjäärivõimalusi ja palgataset eri
majandussektorites. Seejuures tutvustatakse üksik-
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7. EIA 2001: Eesti jätkusuutlikkus
Peatoimetaja Raivo Vetik
Autorid Aili Aarelaid-Tart, Mare Ainsaar, Leeni Hansson,
Mikko Lagerspetz, Ellu Saar, Ahto Oja, Ivar Raig, Kristi Raik,
Rein Ruutsoo, Indrek Tart, jt

EIA 2001 jätkab sama peatoimetaja Raivo Vetiku
eestvedamisel eelmisel aastal alustatud tulevikku
vaatavat analüüsi, keskendudes Eesti jätkusuutlikkusele. Kogu aruande leitmotiiviks ongi mure
Eesti kestlikkuse pärast, mis kohati omandab üsna
dramaatilise alatooni, esitades eksistentsiaalse
küsimuse: kas Eesti jääb püsima? Andes hinnangut
Eesti inimarengule, juhitakse tähelepanu selles
ilmnevatele jätkusuutmatuse sümptomitele.
teiste riikidega on selles aruandes
”EestiVõrdluses
kohta piltlikult öeldes kaks uudist. Hea uudis
on see, et Eesti koht kõrge inimarenguga riikide
seas on kindlustunud. Kui eelmisel aastal olime
maailma riikide arvestuses 46., siis sel aastal
44. kohal. Eesti inimarengu indeksi tõus põhineb

Eesti inimarengu aruanne 2001 esikaas.

riigi SKP kasvul, mis võrreldavates hindades ulatub 8355 USA dollarini inimese kohta. Halb uudis
tav. Nimelt on inimarengu indeksi puhul tegemist

Praeguses Eestis hõlmab sotsiaalse sidususe
”tugevdamine
ühiskonna kihistumise ja vaesuse

agregeeritud näitajaga, mis paratamatult jääb

probleeme, rahvusrühmade vahekordi, põlv-

pinnapealseks, varjates väga tõsiseid sotsiaalseid

kondadevahelisi erinevusi, soolise ebavõrdsuse

probleeme. Mitmete oluliste inimarengu näitajate

vähendamist. Väga tõsised sotsiaalse sidususe

järgi (näiteks eluea pikkus) kuulub Eesti pigem

probleemid tulenevad rahvastiku kiirest vähene-

arenguriikide kategooriasse. (EIA 2001, lk 8)

misest, alkoholismist, kuritegevuse kõrgest tase-

on aga see, et teatud mõttes on hea uudis eksi-

mest jmt (EIA 2001, lk 9)
Edasi loetletakse terve rida valdkondi, milles
Eesti areng on maha jäänud ja mis on ka juba

Käsitledes aruande sissejuhatuses väljakutseid,

eelnevates inimarengu aruannetes kriitilist käsit-

millele Eesti peab vastama, liikudes aina keeruka-

lemist leidnud.

maks muutuvas globaalses keskkonnas, tõstetakse
aruande fookusesse ühelt poolt Eesti ühiskonna

EIA 2001: Eesti jätkusuutlikkus
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barjäärid. EIA 2001 pakub Euroopaga ühinemise

ei täida veel EL-i norme sotsiaalvaldkon”nas,Eesti
kuid on lubanud need kõik tingimusteta ja

perspektiivist lähtuvat kriitilist vaadet sellistele

üleminekuperioodideta üle võtta. See nõuab rii-

jätkusuutlikkuse tahkudele nagu poliitikute kompe

gilt aktiivsemat tegelemist muu hulgas tööhõive,

tentsus, säästlik looduskasutus, perepoliitika ja

töökaitse, tervishoiu, sotsiaalse partnerluse ja

ühiskonna vananemine, karistuspoliitika, venekeel-

regionaalse arenguga. Näiteks kulutas Eesti,

sete noorte võimalused Eesti ühiskonnas, hariduse

vaatamata kõrgele töötusele, aastal 2000 töö-

väärtus tööturul ning tööturult väljalangemise

poliitikale vaid 0,24% SKP-st, mis on 14,5 korda

tegurid, ühiskonna ja kooli vastuolu, sotsiaalsete

vähem kui EL-is keskmiselt (EIA 2001, lk 28).

sidususega seotud probleemid, teisalt kultuuri-

võrgustike areng, läänelike tarbimisharjumuste
levik, individualismi kasv e-ühiskonnas. Väheses

Aruande autorid näevad paljude probleemide

sidususes nähakse suurimat ohtu sotsiaalsele

lahendamata jätmise taga ka Eesti poliitika võõran

jätkusuutlikkusele, kuna see toob kaasa Eesti

dumist, kaugenemist inimeste tegelikest mure-

vähese inimressursi raiskamise vaesuse, alkoho-

dest ja arusaamadest, mis muu hulgas väljendub

lismi ja pooliku hariduse, aga ka kasvava pikaaegse

kodanike passiivsuses valijatena, samuti kodaniku-

töötuse ning küündimatu tööturupoliitika tõttu.

ühiskonna väheses arvestamises otsuste tegemisel.

Suurt ohtu jätkusuutlikkusele nähakse hariduse

Lisaks heidetakse valitsusele ette mittehoolimist

ja tööturu mittevastavuses ning mitte-eestlaste

ekspertide arvamustest ja soovitustest: „Üha

ebavõrdsetes töö- ja karjäärivõimalustes ning sel-

enam hakkas selguma ka osalemise mõttetus,

lest tulenevates hälbiva käitumise tendentsides.

sest otsustajate tasandil jäeti mitte ainult laiema

Vastupidiselt turuliberalismi põhiuskumustele, mis

üldsuse, vaid ka teadlaste ja spetsialistide arva-

peavad majandusarengut eneseküllaseks ning sot-

mus enamasti tähelepanuta.” (lk 16). Tulemuseks

siaalsete probleemide lahendamist võimalikuks

on sügav usalduskriis nii poliitikute ja rahva vahel

alles pärast piisava majandusliku võimekuse saavu-

kui ka rahva enda sisemine lõhenemine omava-

tamist, nähakse aruandes just tööhõivet takistavate

hel ühist keelt mitteleidvateks rühmadeks. Autorid

sotsiaalsete probleemide lahendamist, sealhulgas

rõhutavad, et „madala ühiskondliku aktiivsuse kõr-

eriti tööturu ja hariduse kooskõla ning rahvusliku

val on üleüldine sotsiaalse usalduse puudumine

segregatsiooni puudumist majandusedu jätku-

ilmselge näide sellest, et sotsiaalse kapitaliga on

suutlikkuse alusena. Aruandes väidetakse, et Eesti

Eestis midagi oluliselt korrast ära” (lk 17). Avali-

majanduse jätkusuutliku arengu aluseks peaks

kus elus leviv vastastikuse usaldamatuse õhkkond

olema tööealise elanikkonna maksimaalne raken-

toob kaasa elanikkonna suure osa väljalülitamise

damine, kuid kahjuks on tööturu indikaatorite ten-

aktiivsest osalusest ühiskondlikus elus.

dentsid Eesti puhul võrreldes Euroopaga pigem
Euroopaga võrdluses on palju halvemas seisus

joone tõmbamine meie ja nende vahele,
”olguPidevlähtekohaks
siis kuulumine koalitsiooni

ka Eesti sotsiaalpoliitika üldisemalt. Nii näiteks

või opositsiooni, erakondlik kuuluvus, rahvus,

pole suudetud luua vananeva ühiskonna jaoks

kodune keel, elukoht, varanduslik seisund, kuni

väga olulist nn seenioride poliitikat, mis ei käsit-

selleni välja, millise (üli)kooli või eriala keegi on

leks ainuüksi sotsiaalkaitset, vaid ka vanemaealiste

lõpetanud, jätab kõrvale suure osa elanikkon-

elukvaliteeti ja osavõttu tööelust. Aruandes rõhu-

nast, keda ühel või teisel põhjusel ei taheta om

tatakse, et Eesti sotsiaalsete probleemidega tege-

aks pidada. Omade grupp kipub seeläbi väga

lemine asetub tahes-tahtmata eurointegratsiooni

väikeseks jääma, mistõttu on mure, et kõikidesse

konteksti juba praegu, EL-i liikmeks pürgides.

vastutavatesse ametitesse ei jätku enam kompe-

vastupidised.

tentseid inimesi. (EIA 2001, lk 18)
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Pöördudes kultuuriliste jätkusuutlikkuse tegurite

tele valla, kauka kummardamine ja tädi Maali

poole, seletatakse nn oma ja võõra eristamise aja-

talupoja terve mõistuse pinnal tasa-targu toime-

loolisi juuri ning rõhutakse vajadusele leida tasa-

tamine on uueneva enesemääratluse äärmus

kaalupunkt enesealalhoiu ja avatuse vahel. Eesti

punktid, nende vahele jääb hulk eripalgelisi

võimekuse suhtes toime tulla avatud euroopalikus

samasuseotsinguid. Tähtis pole erinevate sot-

vaimses keskkonnas on peatoimetaja häälestatud

siaalsete gruppide (noorte, eakate, miljonäride,

väga kriitiliselt:

vaeste) identiteediotsingute tasalülitamine, vaid
uueneva rahvusliku konsensuse saavutamine.

Eesti kultuuri alusmehhanisme mõjutavad
”rahvus
like traumade sügavus ning püüd end

(EIA 2001, lk 87)

vahetust minevikust iga hinna eest lahti rebida.

Kasvav ohutunne Eesti jätkusuutlikkuse pärast,

/---/ Me tahame kuuluda läänelikku kultuuri-

mida väljendas akadeemilises vormis 2001. aasta

ruumi, kuid viskume mitteläänelikult ühest äär-

inimarengu aruanne, valati poliitilise manifesti

musest teise. Maailm jaguneb meie jaoks heaks ja

vormi 26 ühiskonnateadlase pöördumises ava-

kurjaks ning me ei märka pooltoone. Meil napib

likkuse poole sama aasta aprillis. 26 allakirjutanu

eneseusaldust ja suuremeelsust aktsepteerimaks

seas olid nii inimarengu aruande kaks peatoime-

endast erinevat. (EIA 2001, lk 11).

tajat Raivo Vetik ja Erik Terk kui ka mitu juhtivat
autorit (vt Vetik 2002). Selle pöördumise pealkiri

Aruanne kutsub üles leidma keskteed rahvus

„Kaks Eestit” sai kiiresti lendsõnaks, millega hakati

likkuse ja globaalse avatuse vahel, toetudes

iseloomustama siirdeaja ‘võitjaid‘ ja ‘kaotajaid’

kultuuri fundamentaalsetele tasakaalumehhanis-

lahutanud kuristikku. Metafoor ‘Kaks Eestit’ tähistas

midele. Aruande tähelepanuväärsemaks panuseks

ühiskonda, kus võitjad said majandusstatistikast

Eesti ühiskonna eneserefleksiooni arendamisse on

ja ka inimarengu indeksi pidevast paranemisest

Aili Aarelaid-Tardi kultuurifilosoofiline mõttearen-

kinnitust oma positsiooni legitiimsusele ja valikute

dus ‘Eesti identiteet ja cairos’, mis räägib vajadusest

õigsusele, samal ajal kui ‘kaotajate’ jaoks oli nende

kaasajastada Eesti rahvuslikku enesemääratlust,

numbrite näol tegemist vaid välise klantspildiga,

et luua eeldused rahvusliku konsensuse saavu-

mis peitis nende seisukohalt üpriski troostitut tege-

tamiseks.

likkust. Tegelikkust, mille vastuolusid inimarengu
aruanne oli aasta-aastalt kaardistanud ja oma

Niisiis, koos Eesti viskumisega postmodernse
”ajastu
ideaalide pluralismi, indiviidikesksusesse,

ettepanekutega parandada püüdnud.
2002. aasta aprillis, aasta pärast pöördumise

infouputusse, religioossesse ja moraalsesse

„Kaks Eestit” avaldamist, toimus samanimeline

mitmetimõistetavusesse ei saa ühemõõtmeline

missioonikonverents, kuhu olid kutsutud peale

vana hea „eestiaegne” rahvusidentiteet lihtsalt

teadlaste ka poliitikud ja ajakirjanikud, et sotsiaal-

enam püsida. Ajalookäänak koos kontinuaalse

teadlaste tõstatatud probleemid läbi arutada ning

ja diskreetse dialektilise kokkusobitamisega on

jõuda omavahelise dialoogini nende lahendami-

jällegi platsis ning eestlaste kui väikerahva jaoks

seks. Paraku sellist dialoogi sellel konverentsil ei

püstitub ta seekord valikuna kas Euroopa Liit või

sündinud. Pigem sai veel kord tõestust 2001. aasta

„hall tsoon”. Rahvusluse käsitlus peab muutuma,

EIA-s väljendatud kartus, et Eesti jätkusuutlikkust

sest muidu ei suuda me soodsalt realiseerida

ohustab kõige rohkem vastastikuse koostööoskuse

ajahetke (cairos), millest sõltuvad etnose edasi

ja dialoogivõime puudumine kodanikuühiskonna

kestmise tingimused. Kahe Eesti /---/ priiskava ja

(sh teadlaste) ja poliitikute vahel. Kahjuks sai see

kidutseva /---/ püsimine murendab samasustun-

dialoogi puudumine ilmekalt nähtavaks ka konve-

net ohtlikul viisil. Mogri Märdi, hõlmad ilmatuul-

rentsi käigus ja selle järelkajades (vt Vetik, 2003).
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8. EIA 2002: Jätkusuutliku
riigivalitsemise väljakutsed
Peatoimetaja Raivo Vetik
Autorid Aili Aarelaid-Tart, Mare Ainsaar, Leeni Hansson,
Jelena Helemäe, Mikko Lagerspetz, Ellu Saar, Jüri Saar,
Georg Sootla, Iris Pettai, Indrek Tart, Marge Unt jt

EIA 2002, mille peatoimetajaks oli taas Raivo Vetik,
keskendub põhiliselt poliitika jätkusuutlikkuse
probleemidele. Kuidas toimub poliitika kujundamine tänases Eestis? Missugused on võimu
teostamise ja vastutuse mehhanismid, mis kindlustavad inimarengu edenemist? Kuivõrd on üksteisest erinevatel sotsiaalsetel gruppidel võimalik
inimarenguga seonduvaid poliitikaid mõjutada?
Kas rakendatavad poliitikad toetavad ühiskonna
jätkusuutliku arengu põhimõtteid? Peale üldiste
demokraatliku riigivalitsemise ja haldusmudelite valikuga seotud küsimuste lahkab aruanne
ka konkreetsete valdkondade poliitikate (sotsiaalkaitse, töö- ja perepoliitika, uimastipoliitika,
hariduspoliitika) seost jätkusuutliku arenguga,
toetudes nendega seotud uuringutele ja valdkondlikele strateegilistele dokumentidele. Lisaks
poliitikatele on jälgitud ka kultuuri ja meedia rolli

Eesti inimarengu aruanne 2002 esikaas.

jätkusuutliku arengu kujunemises.
Aruande avapeatükk käsitleb jätkusuutliku riigi
valitsemise ja avaliku halduse teoreetilisi aluseid

on jätkusuutlikkusega vastuolus. Nii näiteks kah-

ja kriteeriume. Ehkki selles puuduvad empiiriliste

justab Eesti poliitika jätkusuutlikkust liigne võimu-

uuringute tulemused, on nende probleemide

hierarhiate loomine, mis seab ametnikud olukorda,

käsitlemine olulise hariva väärtusega, tutvustades

kus neil puudub võimalus oma tegevuse eest ühis-

põhjalikult Eesti avalikkuse jaoks veel vähetuntud

konna ja seaduse ees vastutada, kuna vastutus on

jätkusuutliku poliitika põhimõtteid. Vaadeldes sel-

viidud vaid kõrgema juhtkonna tasandile, kelle

lest vaatevinklist Eesti riigivalitsemise praktikaid,

põhimotiiv on pälvida poliitilist heakskiitu.

tuuakse välja nii neid momente, mis vastavad
jätkusuutlikkuse kriteeriumidele, kui ka neid, mis
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Eesti haldusorganisatsiooni mudelis
”on Praeguses
hierarhia osa ületähtsustatud. See võimaldab

arvestamise süsteemi väljatöötamine, elukestvat

enesekesksetel administraatoritel seada isiklikud

jatele pakutava tööandja soodustuste süsteemi

ja grupihuvid riigi huvidest kõrgemale. Sellistele

väljatöötamine.

õpet toetava rahastuse parandamine ning õppi-

administraatoritele on nende tegevuse reaalse-

Järgnevate aastate väljakutseteks jäävad pere-

test tulemustest tähtsam nende tegevusele antav

toetuste taseme tõstmine, lastega perede vaesu

poliitiline hinnang. (EIA 2002, lk 17)

sesse sattumise ennetamine, lastega perede
majanduslik ebavõrdsus ja universaalsete laste-

Poliitika jätkusuutlikkust kahjustavate teguritena märgitakse veel kurikuulsat teerullipoliiti-

toetuste kui pere väärtustamist tagava süsteemi
säilitamine.

kat, seaduste väljatöötamist ja läbisurumist ilma
mõju avaliku aruteluta, kodanikuühiskonna vähest

Kas ei oleks meilgi aeg keskenduda laiemale
”perepoliitika
definitsioonile ja sarnaselt EL-i maa-

kaasamist, kitsastest grupihuvidest (sealhulgas

dega pöörata enam tähelepanu ka töö ja pereelu

erakondlikust omakasust) ajendatud seaduste

kokku sobitamisel tekkivatele probleemidele?

ja otsuste pealesurumist. Teisalt kiidetakse sel-

Seda enam, et Euroopast, eriti Põhjamaadest

liseid praktikaid, kus on otsuste tegemisel arves-

on hulk häid eeskujusid võtta. Lapsevanemate

tatud reaalsete ressursside olemasoluga nende

kindlustunne ja teadmine, et laps on väärtus mitte

elluviimiseks või kus seaduste väljatöötamist on

ainult perekonna, vaid kogu ühiskonna seisu

alustatud pikemaajalise strateegia läbiarutamisest,

kohalt ja et abi lastega peredele ei piirdu üks-

milles on arvestatud majandusliku, sotsiaalse ja

nes suhteliselt väikese igakuise lastetoetusega,

ökoloogilise mõjuga.

vaid see on märgatav ühiskonna igal tasandil,

nende aluseks olevate põhimõtete ja võimaliku

Õpetliku näitena poliitika vähesest jätkusuutlikkusest vaadeldakse haridusstrateegia Õpi-Eesti

on perekonna planeerimisel kindlasti tähtis.
(EIA 2002, lk 66)

ja Haridusfoorumi välja töötatud uue haridusstrateegia saatust poliitikakoridorides, kus valitsuse

Erivajadustega laste probleemide lahendamisel

vahetumisel eelmise valitsuse ajal teadlaste ja

oodatakse haridusministeeriumi ja sotsiaalminis-

haridusavalikkuse koostöös valminud ning juba

teeriumi paremat koostööd, näiteks õpetajatele

riigikokku jõudnud hariduse kaasajastamise kava

sotsiaaltööalase ja/või sotsiaalpedagoogilise

lihtsalt paberikorvi visati. Aruandes pöördutakse

täiendkoolituse pakkumist. Ka probleemsete laste

taas vajaduse juurde ellu viia elukestva õppe kont-

klassi täiendav rahastamine võiks olla sotsiaalmi-

septsioon ja rakendada haridusstrateegias pakutud

nisteeriumi hea tahteavaldus. Toetatakse ideed

meetmeid haridusliku ebavõrdsuse vähendamiseks

laste kasvatamise võrdsustamisest tööga.

ning hariduse viimiseks kooskõlla muutuva tööturu

Eesti senise poliitika kõige negatiivsemaks

nõuete ja vajadustega. Konkreetsete soovituste

küljeks peetakse ühekülgset majanduslikule efek-

seas on ka põhikooli ja gümnaasiumi õppekavade

tiivsusele orienteerumist, arvestamata poliitika sot-

uuendamine, haridussüsteemist väljalangenute

siaalset või ökoloogilist hinda. Kõige suuremat kahju

sinna tagasipöördumise kergendamine, ning

ühiskonnale tekitab inimressursi raiskamine sellise

statsionaarses ja kaugõppes õppijatele antavate

poliitika tagajärjel. Toonitatakse Eestile omast

tööandja soodustuste ühtlustamine. Püsivalt

inimressursi väärtuse alahindamist. Ehkki inim

on haridusprotsessi fookuses kutseharidusega

arengu taandamine inimressursi jätkusuutlikku

noortele kõrgharidusele juurdepääsu sillutamine,

sele võib samuti tunduda liiga majanduskeskse

piirkondlike elukestva õppe ja kutsehariduse kes-

vaatena, oli rõhuasetusel inimressursi väärtusta-

kuste arendamine, eelneva töö- ja õpikogemuse

misele tolle aja õhustikus oluline silmi avav mõju.
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Inimressursi raiskamisena vaadeldakse 2002. aasta

töödesse ja rahvusvahelisse poliitikakäsitlusse lae-

inimarengu aruandes iibe langust, tööhõive vähe-

natud jätkusuutlikkuse teema tõusis aastatuhande

nemist ja koolist väljalangevust, uimastite levikut,

vahetusel keskseks mõisteks eesti ühiskonna

kõrget enesetappude määra, aga ka rahvuslikku,

eneseteadvuses. Seda ühiskonnakäsitluse muu-

soolist ja vanuselist diskrimineerimist. Lähemalt

tust aitas kinnistada praktilises poliitilises mõtle

uuritakse ka perepoliitika ja hariduspoliitika vahelisi

mises ka valitsuse otsusega juulis 2001 käivitunud

seoseid ning koondatakse tähelepanu seni vähem

sotsiaalteadlaste ja loodusteadlaste ühisprojekt

käsitlemist leidnud teemadele ja aspektidele, nagu

„Säästev Eesti 21 sajandil”, mis on läinud käibesse

soolise ebavõrdsuse avamine naistevastase vägi-

nime all SE21. Selle sihiks oli Eesti säästva arengu

valla kaudu ning naiste kujutamise meedias, eest-

strateegia loomine aastani 2030*. Kahtlemata

laste ja mitte-eestlaste kriminaalse karjääri eripära,

poleks seda projekti sündinud ilma inimarengu

venelaste kultuuritrauma. Taas on aruande lõpp

aruannete koostajate järjekindla tähelepanuta

akordiks kultuurifilosoofiline essee, seekord Mart

ühiskonna jätkusuutlikkuse probleemidele.

Kivimäelt, kes käsitleb tänapäeval eriti aktuaalseks
muutunud teemat – pluralistliku kultuurimudeli ja
konservatiivse rahvusluse konflikti.
2002. aasta inimarengu aruande keskendumine jätkusuutliku poliitika probleemidele annab
tunnistust eestikeelses avalikus ruumis toimuvast
diskursiivsest pöördest seniselt turuliberalismi
domineerimiselt alternatiivse ökoloogilise käsitluse poole. Ökoloogidelt ühiskonnateadlaste
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*

Riikliku arengustrateegiana võeti „Säästev Eesti 21” vastu
Riigikogus 14. septembril 2005. Selle projekti orgaanilist
seotust inimarengu aruannete tulemustega näitab projekti
juhtgrupi koosseis, kuhu kuulusid neli EIA peatoimetajat:
Raivo Vetik, Erik Terk, Mati Heidmets ja Marju Lauristin
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9. EIA 2003: „Inimnäoga
kapitalism” ja ühiskondlik lepe
Peatoimetaja Raivo Vetik
Autorid Jelena Helemäe, Mikko Lagerspetz, Erle, Rikman,
Ellu Saar, Georg Sootla, Indrek Tart, Triin Vihalemm, Erik Terk jt

2003. aasta EIA heiskab peatoimetaja avasõnades
neoliberalismile vastandumise lipu, sõnastades
Eesti inimarengu keskse teemana senise arengu
mudeli asendamise liikumisega inimnäolisesse
kapitalismi. Selline murrang ühelt arengumudelilt teise peaks sündima ühiskondliku kokkuleppe alusel.
peamiseks sõnumiks on väide, et
”EestiAruande
inimarengu näitajate edasine tõus eeldab
ühiskondlikku kokkulepet uueks arengumudeliks. Selle mudeli nimi on ‘inimnäoga kapitalism’.
Eesti avalik debatt keskendus läinud aastal lisaks
Euroopa Liiduga ühinemisele just taolise ühiskondliku kokkuleppe vajadusele. Talvel kirjutasid
osapooled alla hea tahte memorandumile ning

Eesti inimarengu aruanne 2003 esikaas.

sügisel jõuti ka esimese kokkuleppeni. Selles on
öeldud, et uus loodav teadmistepõhine arengu-

kapitalismiks, parafraseerides kunagist ‘inimnäo-

mudel tuleb rakendada inimkeskse ühiskonna

lise sotsialismi’ loosungit. Radikaalsete muutuste

teenistusse, see peab tuginema ühiskondlikel

ootust väljendas ka Arnold Rüütli võit 2001. aasta

õiglusprintsiipidel ja investeeringutel inimaren-

presidendivalimistel, mida meedias tõlgendati kui

gusse. (EIA 2003, lk 6)

ühiskonna kannapööret sotsialistlike väärtuste
poole. Värskelt valitud president Rüütli egiidi all

Selles sõnumis kajastub õhkkond, milles viibis

ning multimiljonär Luukase tugeval toel käivitati

Eesti enne 2003. aasta valimisi ja mida ilmestas

2002. aasta talvel ühiskondliku leppe sõlmimise

suurte muutuste ootus. Näis, et turuliberalismi

ettevalmistusprotsess, mis aga aruande ilmumise

positsioon Eesti ühiskonnas valdava ideoloogiana

ajaks oli jõudmas ummikseisu juhtivate erakon-

on ammendumas ning küpsenud on pööre sot-

dade kõhkluste ja vastuseisu tõttu*. Ilmselt seetõttu

siaalse turumajanduse suunas, mida EIA peatoimetaja oma sõnumis nimetab inimnäoliseks

*

Vt ühiskondliku leppe protsessi põhjaliku kajastust
Raivo Vetiku toimetatud kogumikust (Vetik, 2003).
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rõhutatakse aruande sissejuhatuses ühiskonna

kanaliseerub mitte selle mõjutamise püüdes,

arengumudeli otsustava muutmise äärmist vaja-

vaid sellest eemaldumises ning üldises apaatias.

likkust. Autorite arvates võivad sellest muutusest

(EIA 2003, lk 8).

loobumisel olla dramaatilised tagajärjed. Pikemas perspektiivis tekitab senise arengusuuna

Õiglase ühiskonna poole liikumises peetakse

jätkumine kas revolutsioonilise kataklüsmi või

oluliseks osalusdemokraatiat, kodanike suuremat

sotsiaalse kollapsi. Mõistlikum on valida refor-

sõnaõigust oluliste otsuste tegemisel. 2003. aasta

mide tee, mis viiks ‘inimnäoga kapitalismi’ (lk 8).

EIA riigivalitsemist käsitlevas avapeatükis soovi-

Ühiskondliku leppe protsessile kaasa aitamine

tatakse riigil kodanikuühiskonna tugevdamiseks

on 2003. aasta Eesti inimarengu aruande sisus

toetada eri erialarühmade, kogukondade, konflikti

kesksel kohal. 2003. aasta EIA tutvustab põhja

poolte aktiivsust oma seisukohtade selgitamisel ja

likult Iirimaa edukat kogemust ühiskondliku leppe

nende eest seismisel.

rakendamisel, mille kordust loodetakse ka Eestis.
arengu olulisemad valupunktid, millele oodatakse

poliitilise dialoogi peaprobleemiks tun”dubEesti
olevat mitte kokkulepete puudumine, vaid

lahendust ühiskondliku leppe sisus. Neist olulisim

see, et paljud inimesed ei ole üldse kokkulepete

on püüdlemine õiglasema ühiskonna poole.

sõImijate hulka osalema kutsutud. Kui osa Eesti

Aruandes räägitakse uuesti lahti Eesti ühiskonna

elanikke on poliitilistest institutsioonidest võõranEestis töötas ülemineku esimestel aas”tatelKuiloosung
„Selleks, et midagi jagada, peab

dunud, võib see olla tulemuseks nimelt sellest,

enne koguma” veel häst i, siis 1990. aastate teisel

kommunikatsioonis sellist esindatust, mis võiks

poolel enam mitte. Sotsialismi eitamisest lähtuva

konfliktina väljenduda. (EIA 2003, lk 19)

et nende huvid ja eesmärgid ei leia poliitilises

turuprintsiipide idealiseerimise asemel muutus
üha olulise maks õiglusprintsiipide järgimine

Jätkates 2002. aasta EIA-s alustatud riigivalit-

ühiskonnas. 1990. aastate lõpul arvas enamik

semise ja halduse probleemide lahti harutamist,

elanikkonnast, et majanduslik ebavõrdsus on

on 2003. aasta inimaruandes põhjalikult kõne

liiga suur ja ühiskond ei ole õiglane. Sellisel arva-

all, kuidas tuleks muuta poliitikategemise viisi

musel oli nii valdav enamus ‘kaotajatest ‘ kui ka

selliseks, et see võimaldaks tulemuslikult kaasata

‘võitjatest’. (EIA 2003, lk 56).

kodanikuühiskonda ning arvestada erinevaid huve.
Samuti soovitatakse liikuda suurema võimutasa

Lisaks objektiivsele ebavõrdsuse kasvule

kaalu poole, vähendades erakonnapoliitikute

nähakse ühiskonnas süveneva võõrandumise

ainuotsustamise õigust nii riigi kui kohaliku oma-

olulist põhjust ka senises poliitikategemise viisis:

valitsuse tasandil ning määratledes täpsemalt
poliitikute ja tippametnike rollid ning võimu piirid

Eesti situatsiooni kirjeldamiseks kasutatakse
”kirjanduses
väljendit ‘võitjad võtavad kõik’.

otsuste kujundamisel ja elluviimisel.

Samas, võrdlevad rahvusvahelised uuringud

nähakse teadlaste osalemises otsuste ettevalmis-

näitavad, et ressursside jaotus ühiskonnas mõju-

tamisel.

Olulist rolli demokraatliku poliitika arendamisel

tab nii majanduskasvu kui ka poliitika toimimist.
lüüsitud võõrandumist Eesti ühiskonnas ning

Teadlastel on lisaks erialasele tegevusele ka
”oluline
üldisi huve silmas pidav funktsioon. Eriti

jõutud järeldusele, et paljude inimeste huvid ja

tähtis on see just Eestisuguses väikeriigis, kus

eesmärgid on senises poliitilises protsessis üldse

inimressurssi napib (EIA 2003, lk 6).

Viimasega seoses on käesolevas aruandes ana-

teadvustamata. Nende rahulolematus poliitikaga
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Ühiskonna valupunktidest keskendutakse rah-

sissetulekute poolest vaesuspiirist allapoole ka

vastiku- ja perepoliitikale, riskiteguritega laste ja

osa nendest peredest, kus mõlemad vanemad

noorte abistamisel ning eakate olukorrale, samuti

töötavad. Eriti keeruline on olukord peredes, kus

uimasti- ja alkoholipoliitikale. Eraldi tuuakse esile

tuleb läbi ajada üksnes ühe sissetulekuga, olgu

väärtuste ning poliitiliste hoiakute mõju ühiskonna

tegu siis lapsi üksinda kasvatava vanemaga või

sidususele. Kesksel kohal on Eesti jätkusuutliku

ühe mittetöötava vanemaga perega. /---/ Juba

arengu sõlmprobleemina rahvastiku- ja pere

laste hulgas tekib selge kihistumine – need, kellel

poliitika omavaheline seostatus. Selle probleemi

elus edasijõudmiseks on optimaalsed võimalused

kirjeldus kõlab taas väga murelikult:

ning need, kelle võimalused on nende sünniperekonna tõttu oluliselt kesisemad (EIA 2003, lk 32).

sündimuse ja negatiivse iibe tõttu
”on Madala
Eesti demograafiline olukord viimase 10–15

Sotsiaalteadlaste pideva selgitustöö, sh korduva

aasta jooksul muutunud riigi ja rahvuse jätku-

EIA-s käsitlemise mõju võib näha selles, et 2003.

suutliku arengu seisukohast kriitiliseks. Seetõttu

aasta valimistel jõudis see teema lõpuks ka valimis

ei ole ka üllatav, et täna räägitakse meil pere-

kampaania agendasse vanemapalga ideena, mida

konna kontekstis peamiselt tema bioloogilise rep

korraga pakkusid oma valimislubadustes nii turu-

roduktsiooni funktsioonist. Samas on ka vaesu-

liberaalne Reformierakond kui sotsiaaldemokraat-

ses elavate laste osakaal lubamatult suur, koolist

likud Mõõdukad. Tänaseks on selle toimel lastega

väljalangevus ja narkosõltlaste arv kasvab ning

perede vaesusrisk Eestis kahanenud ja sündimus

alaealiste kuritegevus ja prostitutsioon on muu-

veidi suurenenud, kuid lastega perede, eriti ühe

tunud omaette sotsiaalseks probleemiks. See näi-

leivateenijaga pere või puudega last kasvatava

tab, et Eesti perekonnal on viimasel aastakümnel

pere materiaalse toimetuleku probleem on ikka

olnud raskusi mitte üksnes rep roduktiivse funkt-

veel aktuaalne. Traditsioonilistest Eesti inimarengut

siooni, vaid ka mitme teise olulise funktsiooni

ohustavatest trendidest jääb 2003. aasta aruan-

täitmisega (EIA 2003, lk 32)

des kõlama ka eakatega seotud probleemistik,
vajadus ette näha vananevas ühiskonnas hool-

Korratakse veel kord üle juba aastaid sotsiaalteadlaste tõstatatud probleem, et laste sündi

duskoormuse kasvu ning eakate heaolu tagavate
teenuste arengut.

misega sattub suur osa peresid vaesusriski. Laste

Jõuliselt kerkib 2003. aasta EIA-s esile süveneva

sünniga seotud elatustaseme langus pidurdab

alkoholi- ja uimastitarbimise ohtlikkus Eesti rahva

paljusid abielupaare saamast niipalju lapsi, kui nad

tervisele ja keskmisele elueale, mida illustreeritakse

oleksid soovinud, mis on omakorda madala iibe

ka kvalitatiivuuringuga Pärnu metanoolitragöödia

üks põhjuseid. Lastega perede vaesus on põhiliseks

mõju kohta avalikkuse hoiakutele. Tuuakse ära

takistuseks ka haridusliku ebavõrdsuse tekkele.

karmid arvud: alkoholi ja illegaalsete uimastitega
seotud vigastuste maksumus moodustas 1% 2001.

kasvukeskkonna üheks eelduseks
”on Soodsa
perekonna normaalne materiaalne toime

aasta SKP-st. Majanduslik kahju alkoholist tingitud

tulek, mida täna kaugeltki kõik pered tagada ei

aastaga 50%. Ometi ei ole nendele probleemidele

suuda. Esiteks, laste sünd suurendab pere riski

suudetud ka tänaseks toimivat lahendust leida, kui

langeda vaesuspiirist allapoole ja teiseks, erine-

mitte lugeda lahenduseks koroonaviiruse poolt

valt Euroopa arenenud riikidest, jääb meil oma

põhjustatud piiranguid.

vigastustest kasvas 2001. aastal võrrelduna 2000.
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Kokkuvõtteks

Aastatel 1995–2003 kujunes Eesti inimarengu aru-

mise probleemid, sealhulgas selle vastavus Eesti

annetest oluline foorum Eesti sotsiaalteadlastele

rahvuslikele huvidele ning eesti kultuuri kestlikkus.

oma uuringute tutvustamiseks ja Eesti arengute

Eesti inimarengu aruannete esimese kümnendi

rahvusvahelise statistikaga võrdlemiseks. Selle

käsitluslaadis valitses kriitiline hoiak ühiskonnas

esimese ilmumiskümnendi jooksul kujunes välja

toimunud muutuste suhtes, mille põhjusena nähti

EIA formaat, mida võib iseloomustada kui teatud

Eesti poliitikas valitsenud ühekülgset orientatsiooni

põhiteema umber koonduvate rohkem või vähem

majandusedule ning vähest tähelepanu inimaren-

ranges akadeemilises stiilis artiklite kogumikku,

gule, ühiskonna sidususele ja jätkusuutlikkusele.

mis toetus enamasti autorite originaaluuringute

Inimarengu aruannete mõju Eesti ühiskonna

materjalile koos rahvusvaheliste uuringute ja

arengule sellel perioodil võib iseloomustada kui

statistika analüüsiga. Kogumikes esines ka kul-

ühiskonna kriitilise eneseteadvuse tõstmist ning

tuurifilosoofilist laadi esseistlikke kirjutisi antud

katset suunata Eesti arengut suurema jätkusuut-

aastal valitud põhiteemal. Aruanded olid varus-

likkuse rajale, aidates kaasa sotsiaalteadlaste

tatud peatoimetaja sissejuhatuse ja/või pikema

kaasamisele inimarengu eesmärkidest lähtuvate

kokkuvõttega, mis selgitas antud kogumiku juht-

poliitikate kujundamisse. Inimarengu aruannete

kontseptsiooni ning pakkus juhtlõngu aruandes

oluline roll oli ka postkommunistliku Eesti ava-

sisalduvate sõnumite mõistmiseks.

likkuse sotsiaalteaduslik harimine, kaasaegse

Inimarengu aruanded jaotusid peatükkideks

sotsiaalteadusliku mõtteviisi, sh sellele omaste

ühiskondliku elu temaatiliste valdkondade järgi.

mõistete ja rahvusvaheliselt levinud käsitluste

Aruanne kajastas Eesti ühiskonna probleeme ÜRO

(diskursuste) toomine eestikeelsesse arutellu

inimarengu indeksi põhidimensioonide kontekstis

ühiskonna probleemide üle. Inimarengu aruan-

(heaolu, eluiga ja haridus). Aastatel 1995–2003

nete koostamine tekitas ühiskondliku tähelepanu

olid kõige enam käsitletud teemadeks tööhõive

selliste ürituste kaudu nagu missioonikonverents

ning tööturupoliitika, materiaalne ebavõrdsus ja

„Kaks Eestit” ning ühiskondliku leppe sõlmimise

vaesus, perepoliitika, hariduspoliitika (rõhuase
tusega hariduse ja tööturu vastavusele) ning mitteeestlaste lõimumine Eesti ühiskonnas. Elueaga
seotud probleemidest olid käsitletud elanikkonna
vananemine, füüsiline turvalisus, enesetappude,
uimastite ja alkoholi tarbimise levik. Perioodi teises
pooles kerkisid esile Eesti Euroopa Liiduga liitu-
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protsessis kaasa rääkimine.
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EESTI INIMARENGU ARUANDED 2006–2009
INIMARENG TÕUSUTEEL JA KRIISIAJAL

Sissejuhatus

Selles osas vaatleme Eesti inimarengu aruannete

huvides ära kasutanud parempoolne populistlik

sisu ja formaati aastail 2006–2009. Nende aastate

erakond Res Publica, kelle kutsusid ellu juhti-

sisse mahub nii Eesti majanduse ja üldise heaolu-

vad ärimehed ja kes suutis oma totaalse vastan

taseme kiire kasv pärast Eesti ühinemist Euroopa

dumisega kõigile senistele erakondadele ning „uue

Liiduga mais 2004 kui ka kaks kriisi, mis Eesti ühis-

poliitika” lubadustega kaasa kiskuda nii suure osa

konda tugevasti raputasid ja ka inimarengut mõju-

nooremaid valijaid kui ka seni päevapoliitikat väl-

tasid. Esimene neist puhkes 2007. aasta kevadel

tinud arvamusliidreid eesotsas Rein Taagepera ja

seoses Tallinnas Tõnismäel asunud nõukogude

Ene Ergmaga.

sõjamehe monumendi teisaldamisega, teine aga

Res Publica ilmumine Eesti erakonnamaastikule

tekkis 2008. aasta sügisel ülemaailmse finants- ja

tähistas 1998. aasta aruandes alles teoreetilise

majanduskriisi laine jõudmisel Eestisse. Mõlemad

ohuna esile toodud postmodernse projektipõhi

kriisid panid proovile Eesti ühiskonna arengu jätku

suse sissetungi Eesti poliitikaväljale ning Eesti

suutlikkuse, mis oli tõusnud inimarengu aruanne-

meedia-avalikkuse muutumist tõsiselt võetavast

tes keskseks teemaks juba aastal 2000.

ühiskondliku arutelu foorumist üha enam era-

Aastatel 2004 ja 2005 inimarengu aruandeid ei

kondade punktivõistluse mänguplatsiks. Olles

ilmunud. 2003. aasta valimiskampaania oli toimu-

oma kampaanias lubanud äraostmatut moraali,

nud 2003. aasta aruandes välja öeldud ‘inimnäolise

turvalist ühiskonda ning Eesti jõulist läbimurret

kapitalismi’ ootuse õhkkonnas. Sotsiaalteadlaste

Euroopasse, oli Res Publica pärast valimisvõitu

algatatud debatt „kahe Eesti” teemal, mis oli mõel-

sunnitud tegema koalitsiooni Reformierakon-

dud demokraatiat suurendama, sillutas aga teed

naga ning vahepeal presidendiparteiks saanud

2003. aasta valimiskampaanias veelgi teravamale

Rahvaliiduga, s.o jõududega, keda rahvasuu

vastandumisele nn esimest Eestit esindavate „val-

just korruptsioonis kõige enam kahtlustas. Oma

gete erakondade” ja „teist Eestit” esindavate nõuka-

maksimalistlikest lubadustest taanduma sunni-

ja venemeelseteks stigmatiseeritud Keskerakonna

tud Res Publicat ja selle esimeest Juhan Partsi

ja Rahvaliidu, tänase EKRE eelkäija vahel. Paraku

jälitasid dramaatilised mainekatastroofid, mis

sai võimule seda vastandumist oskuslikult oma

viisid reitingu absoluutsesse madalseisu ning
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Foto: Eesti Koostöö Kogu

sundisid teda 2005. aasta kevadel tagasi astuma.

Tulemuseks oli inimarengu kontseptsioonile väga

Res Publica käest langenud valitsusjuhi kepi võttis

lähedane tervikvisioon sellest, kuidas saaks Eesti

üle Reformierakonda Siim Kallase asemel juhtima

areng toimuda, järgides ja põimides omavahel

asunud pragmaatiline turuliberaal Andrus Ansip,

nelja põhilist jätkusuutliku arengu dimensiooni:

kes sai 2007. aasta valimiskampaanias kuulsaks

rahva heaolu suurenemist, eesti looduse hoid-

lubadusega viia Eesti Euroopa viie rikkama riigi

mist, eesti kultuuri kestlikkust ja Eesti ühiskonna

hulka. Võidukate valimiste järel moodustas ta taas

sidusust. Jätkusuutliku arengu ideid toetanud

kolmikliidu valitsuse koos Isamaaga (kes oli Res

president Rüütel andis 2006. aastal rohelise tule

Publica riismetega liitudes muutunud IRL-iks) ja

inimarengu aruannete traditsiooni jätkamisele

sotsiaaldemokraatidega.

presidendi kantselei juurde asutatud Ühiskondliku

Reformierakonna juhitud kolmikliit eelistas

Leppe Sihtasutuse (tänane SA Eesti Koostöö Kogu)

turvalist jätkamist kahe eelnenud, Laari juhitud

egiidi all. Riigi rahastatuna valitakse EIA-t koos-

kolmikliidu valitsuse rajal. Kuid ainult turumajan

tav meeskond sotsiaalteadlaste hulgast konkursi

dusele ja rikkuse kasvule keskendatud areng

korras. Erinevalt esimese kümnendi praktikast, kus

polnud 21. sajandi esimesel aastakümnel enam

EIA koostamise monopoli hoidis Tallinna Peda-

päevakohane. Eesti avalikkuses olid hakanud

googiline Ülikool (mis hiljem Tallinna Ülikooliks

poolehoidu koguma jätkusuutliku arengu ideed,

ümber nimetati), sai nüüd tavaks EIA autorkonnas

mis olid saanud ka ametliku toetuse 2005. aasta

püüda hoida tasakaalu Tallinna ja Tartu vahel ning

septembris Riigikogu vastu võetud strateegias

laiendada tegijate ringi teiste teadusalade arvel.

„Säästev Eesti 21”. Selle koostamisest olid osa võt-

EIA 2006 nägi trükivalgust juba uue presidendi

nud kümned Eesti juhtivad sotsiaal- ja loodustead-

Toomas Hendrik Ilvese ametisse astumise järel

lased, kelle seas olid ka inimarengu aruannete

2007. aasta sügisel.

koostajaid. Sotsiaal- ja loodusteadlaste koostöös
sai „Säästev Eesti 21” hoopis avarama sisu, kui oli
selle koostamist algatanud Keskkonnaministeeriumi esialgne, looduskeskkonnast lähtuv mõte.

Sissejuhatus
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1. EIA 2006: Eesti Euroopa peeglis
Peatoimetaja Mati Heidmets
Toimetajad Raivo Vetik, Juhan Kivirähk, Erik Terk

Peale kaheaastast pausi 2007. aastal ilmunud EIA
2006 peatoimetajaks sai Tallinna Pedagoogilise
Ülikooli endine rektor, psühholoogiaprofessor
Mati Heidmets. Sissejuhatuses rõhutab ta soovi,
et EIA-st leiaks lai lugeja rahvusvahelistele võrdlustele toetuva objektiivse pildi Eesti ühiskonnas ja
majanduses toimuvast. Vajadust tasakaaluka, nii
Eesti arengu tugevusi kui ka nõrkusi objektiivselt
vaagiva käsitlusviisi järele rõhutab saatesõnas
EIA 2006-le ka värskelt Eesti presidendiks valitud
Toomas Hendrik Ilves:
„Demokraatlikus riigis kriitiline arutelu on ene”sekriitiline
arutelu. Kõik see, mida me hindame
positiivseks, on saavutatud meie ühise jõu ja ühise

Eesti inimarengu aruanne 2006 esikaas.

arukusega ning me võime seda uhkelt enese ja
ainult enese arvele kirjutada. Tingimusel, et tun-

Sellega on paika pandud nüüd varasemast

nistame ka selle lause pöördkülge: kõik see, mida

hoopis suurema institutsionaalsuse astmega EIA

me hindame negatiivseks, on sündinud meie

toimetamise põhimõtted: tasakaalukus, objektiivne

ühisel nõul ja ühisel vastutusel, ning meil ei ole

rahvusvaheline vaade, lahendusi pakkuv kriitilisus,

õigust kedagi süüdistada peale iseenda.”

lugejasõbralikkus. Seda võib tõlgendada ka kui
varjatud kriitikat eelmise peatoimetaja Raivo Vetiku

Sestap tundkemgi kümme aastat hiljem uhkust
”nii sellest
aruandes kui mujalgi kajastuva majan-

pigem on see kriitika suunatud aruande stiilile,

duskasvu ja kosuvate sissetulekute-pensionide

mitte sisule. Sest sisus leiame põhjendatud kriitikat

üle, kuid leidkem lõpuks ometi lahendus, et iga

Eesti valupunktidele nüüdki.

deklareeritud konfliktikesksele paradigmale. Kuid

Eesti elanik saaks osaleda meie ühist käekäiku

EIA 2006 sisaldab nelja peatükki, millest esimene

mõjutavate otsuste langetamisel. Väärtustagem

võrdleb inimarengu indeksi põhikomponente Eestis

Eesti tugevat positsiooni meie horisonti avardava

ja naabermaades ka eelmistele EIA-dele iseloomu-

interneti leviku küsimuses, kuid ehitagem lõpuni

like teemade kaudu, nagu noored tööturul, seosed

tugevad ja kahesuunalise liiklusega sillad Eesti

tööturu ja kutsehariduse vahel, rahva tervist mõjutav

erinevate kogukondade vahele. (EIA 2006, lk 5)

tööstress ja uimastid ning kutsehariduse kvaliteet.
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1. EESTI INIMARENGUST
TOIMETAJA RAIVO VETIK

töösituatsioonis: suurenenud nõudmine paindliku
töökorralduse järele, tööstressi mõju tervisele ning
noorte seas rohkem levima hakanud tööpuudus.

Võrreldes Eesti inimarengu indeksi komponente

Kui vahetult iseseisvumise järel tundsid noored

teiste Balti riikide, Kesk-Euroopa maade ja Põhja

end tööturul kindlamalt kui vanemad töötajad,

maadega, osutab selle peatüki toimetaja Raivo

siis kümme aastat hiljem on just noored muutu-

Vetik taas senise arenguloogika põhipuudusele:

nud tööturul riskigrupiks. Eriti teravaks on noorte
suurem tööpuudus muutunud peale Venemaa

pööratakse inim- ja sotsiaalsele kapi”talileEestis
liiga vähe ja pinnalist tähelepanu, kesken-

majanduskriisi 1998. aastal.

dudes eelkõige makromajanduslikele näitajatele.

hariduslikust ebavõrdsusest tulenevaid probleeme:

Eesti poliitikas domineeriv lihtsustatud ideo-

koolist väljalangevust ning noorte seas sellise

loogiline skeem lähtub võrdsuse ja efektiivsuse

kesk- või kutsehariduseta rühma suurenemist,

dilemmast, eeldades, et mida enam majandus-

kellel pole mingit ettevalmistust tööturule sisene

likku võrdsust, seda väiksem majanduse toimi-

miseks. Osutatakse, et tööturu paindlikkuse kasvul

mise efektiivsus. Tegelikult näitab paljude riikide

on negatiivne mõju just madalama haridusega

arengu analüüs ja ka inimarengu indeksi alusel

noorte töövõimalustele.

Noorte tööpuuduse taga nähakse aruandes

koostatud edetabel, et võrdsuse ja majandusvõrdsusega ühiskondades on vähem inimesi ühis-

Kõige keerulisem on leida koht tööturul põhi”haridusega
ja sellest madalama haridustase-

konnale koormaks ning inimpotentsiaali kasuta-

mega noortel. Esmalt on neil väga raske leida

takse efektiivsemalt. (EIA 2006, lk 9)

tööd, samuti ohustab neid ka hilisem töökoha

kasvu vahel on pigem positiivne seos. Suurema

kaotus märgatavalt enam kui sama haridus
Ehkki Eesti inimarengu aruannetes on aastaid

tasemega kogenud töötajaid. /---/ Sealjuures

räägitud Eesti ühiskonnas süvenevast ebavõrd-

ei ole ainuüksi kõrgem töötuse tase madalama

susest kui olulisest takistusest Eesti riigi arengus,

haridustasemega noorte piiratud võimaluste

ei ole selle tendentsi muutumist märgata. Sellise

näitajaks. Samuti on oht, et need noored pea-

olukorra kujunemise põhjusena nähakse eelne-

vad leppima „halva” tööga, st ajutiste töölepin-

vatel aastatel tehtud poliitilisi valikuid.

gutega, väga piiratud täiendõppe võimalustega

Lahendust nähakse Eesti tasakaalustatud tead-

jne. Seega ähvardab autsaideriks jäämine Eestis

mistepõhises arengus, mis on sõnastatud 2005.

eelkõige keskharidusest madalama haridustase-

aastal Riigikogus heakskiidu saanud riiklikus stra-

mega noori ning tööturu segmenteerumine on

teegias „Säästev Eesti 21”.

toimunud hariduse baasil. Eriti ärevust tekitav
on see, et selliste riskinoorte hulk pole viimastel

aktiivsuse soodustamisele, mis seni
”oli Individuaalse
meie peamine arengumootor, peab lisanduma

aastatel vaatamata soodsatele majandustingimustele vähenenud. (EIA 2006, lk 18 )

ka ühiskonna tasakaal ja koostöö. Kui paranevad
tervise, hariduse jt inimarengut iseloomustavad näi-

Noorte tööturule sisenemise raskusi ning töö-

tajad, siis on see kasulik ka majandusele ja lõppkok-

alaste võimaluste ebavõrdust seostakse juba vara-

kuvõttes ühiskonnale tervikuna. (EIA 2006, lk 10 )

semates inimarengu aruannetes palju käsitlemist
leidnud mittevastavusega Eesti haridussüsteemi,

Inimarengu konkreetsete näitajate hulgast on

sh eriti kutsehariduse traditsioonide ja liberaal-

2006. aasta aruandes lähema vaatluse all turu-

sel tööturul valitsevate tingimuste vahel. Viida-

majandusele üleminekuga kaasnenud muutused

tes liberaalse ja koordineeritud turumajanduse
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erinevatele toimimispõhimõtetele selgitatakse, et

sotsiaalsete tagatiste ja karjäärivõimaluste hal-

taasiseseisvunud Eestis ilmneb ebakõla tööandjate

venemiseta – kättesaadav kõigile ametikohta-

eelistatava Saksamaa eeskujul jäigalt segmentee-

dele kõigis sektorites, et seda saaksid vajadusel

ritud üld- ja kutsehariduse mudeli ning liberaal-

kasutada kõik naised ja mehed, kartmata naabri

sel tööturul valitsevate töötajate vaba liikumise

nöökeid, kolleegi halvakspanu või ülemuse

põhimõtete vahel. Saksamaal, kus kehtib hariduse

hukkamõistu. Sellist laadi vabadusega tõuseb

varajane jaotumine akadeemiliseks ja kutsehari-

elukvaliteet, rahulolu eraelu ja tööga ja kokku-

duslikuks haruks, on (kutse)hariduse sisu viidud

võttes ka tootlikkus. (EIA 2006, lk 22 )

vastavusse tööandjate püstitatud kutsenõuetega
tänu tööandjate endi aktiivsele osalusele töötajate

Ehkki ka varasemates EIA-des olid tööhõive ning

väljaõppes (nn õpipoisiõpe) ning tööandjate ja

tööturu küsimused igal aastal kõne all, on 2006.

ametiühingute kokkulepetega on tagatud välja-

aasta EIA-s tunda selle probleemistiku rahvus

õppinud töötajate töökohtade kaitse ning tõhus

vahelist avardumist ning selle käsitluse liikumist

tugi töötuks jäämise korral. Eestis ei ole kujunenud

materialistlikelt väärtustelt postmaterialistlike

eeldusi sellisteks töösuheteks, seetõttu oleks sobi-

suunas. Selle märke võib näha ka EIA 2006 puhul

vam arendada sellist haridussüsteemi mudelit, kus

tervise probleemistiku fookuse nihkumises füüsi

ei ole barjääri üldhariduse ja kutsehariduse vahel

liselt terviselt vaimse tervise probleemidele, tõsta

ning kõigile keskharidusega noortele on tagatud

tades uudse teemana tööstressi problemaatika.

nii kutseoskuste omandamine kui ka võimalus

Aruandes juhitakse tähelepanu seosele tööstressi

kõrgkooli astumiseks.

ja töösituatsiooni muutumise vahel.

Lisaks noorte ja hariduse teemale käsitletakse
teist n-ö igihaljast teemaringi – naiste ja meeste

töö on viimase kümne aastaga füüsi”liseltKuigikergemaks
muutunud ja töötingimused

olukorda tööturul. Võrreldes sellest vaatepunk-

ning töötajate olmetingimused parenenud, on

tist olukorda Lääne- ja Ida-Euroopas, väidetakse,

töö intensiivsus ja kiirus kasvanud ning kontroll

et erinevalt läänest ei ole paindlikumat tööaega

oma töö üle kahanenud. 1993. ja 2003. aasta

taotlevate naiste prioriteediks Ida-Euroopas, sh

küsitlusandmete võrdlev analüüs näitab, et kiiret

Eestis, mitte tööhõive ega isegi sissetulek, vaid

ja intensiivset tööd tegevate töötajate osakaal

eneseteostuse võimalused töösfääris ka väikelaste

on kasvanud 45%-lt 63%-le ja seda praktiliselt

emana. Seejuures hoiatatakse tööaja paindlikkuse

kõikides ametirühmades. Samas on töötajate

teema n-ö feminiseerimise eest, rõhutades, et

osakaal, kes saavad ise otsustada, kuidas oma

töö- ja pereelu parem ühitamine oleks kasulik nii

tööd paremini organiseerida, langenud 55%-lt

naistele kui ka meestele ning eeldaks vastavate

29%-le. (EIA 2006, lk 12)

tööturu paindlikkuse probleemistikuga seotult ka

meetmete (paindlike töö- ja tööajavormide, lisapuhkuse skeemide, lapsehoolduspuhkuselt tagasi-

Eeskuju suureneva tööstressiga tegelemiseks

pöörduvate töötajate koolituste vms) rakendamist,

otsitakse Euroopa Liidu ja Põhjamaade kogemus-

arvestades ka isade rolli tähtsustumist pereelus

test, kus töökeskkonna parandamisele, tööstressile

osalemisel. See oleks ka võrdsema koduse töö-

ning töötervishoiule tervikuna pööratakse palju

jaotuse eeltingimus.

suuremat tähelepanu. .

on oluline rõhutada, et traditsiooniliArvestades seda, et Eesti on vananeva rah”sestSeega
”
mõnevõrra paindlikum tööajakorraldus, ja
vastikuga maa ning tööjõuprobleemid on juba
seejuures mitte tingimata lühem töönädal, peaks

täna selgelt tajutavad, tuleb mõista, et tööstress

olema soovi korral mõistlikel tingimustel – ilma

on tõsine probleem, millega tuleb tegeleda nii
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Hea eeskuju on Soome lahe põhjakaldal olemas.

Kuigi Eestis rakendatakse erinevas mahus kõiki
”kahjude
vähendamise, ravi ja rehabilitatsiooni

Stressiga kaasnevate tervisriskide vähendamine

süsteemi elemente, puudub terviklik uimasti-

peaks ilma suurte rahaliste investeeringuteta

sõltlaste ravi- ja rehabilitatsioonisüsteem. Ei ole

andma haigestumuse vähenemise ning ooda-

piisavalt ressursse, mis võimaldaks keskenduda

tava keskmise eluea tõusu seisukohalt positiivse

uimastitarvitajate motiveerimisele, kes on veel

tulemuse. (EIA 2006, lk 13 )

kaootilises faasis. Samuti ei ole teenuste levik

indiviidi, organisatsiooni kui ka riigi tasandil.

piisavalt suur, et katta kõikide sõltuvusest vaba2006. aastaks on Eestisse täie tõsidusega jõud-

neda soovijate vajadusi. Peamine puudujääk on,

nud kohale ka uimastite teema ning sellega seotud

et valdav enamus uimastiabi teenuseid – süstla-

HIV levik.

vahetus, nõustamine, asendusravi, võõrutusravi –
keskendub füüsilisele ja psüühilisele sõltuvu-

Küsimus ei ole aga ainult ühe marginaalse
”rühma
aitamises ja nende reintegreerimises

sele, mitte uimastitarvitaja sotsiaalse keskkonna
muutmisele. (EIA 2006, lk 29 )

ühiskonda. Süstivate narkomaanidega on seotud
Eestis kulutulena lahvatanud HIV/AIDSi epideemia. Kuigi alates aastast 2002 on langenud uute
HIV-juhtude arv, siis HIV-nakatunute koguarv tõu-

2. EESTI AVALIK ARVAMUS
TOIMETAJA JUHAN KIVIRÄHK

seb aasta-aastalt. (EIA 2006, lk 27 )
Võrreldes varasemate aastatega on EIA 2006
Aruandes lähenetakse uimastisõltuvusele kui

tõstnud tähelepanu keskmesse ka avaliku arva-

mitte ainult meditsiinilisele, vaid süvenevale sot-

muse ja poliitilise aktiivsuse kui inimarengu olu-

siaalsele probleemile. Eesti uimastipoliitika arengut

lised peegeldajad. EIA 2006 teine peatükk pakub

takistavaks asjaoluks peetakse seost uimastisõlt-

Eurobaromeetri andmetele ning Eestis tehtud

laste sotsiaalse tõrjutuse ning venekeelse vähe-

uuringutele toetudes üksikasjalikku pilti rahva

muse olukorra vahel.

suhtumisest ühiskonna eri valdkondades toimuvatesse muutustesse ning sissevaadet Eesti ela-

tarvitajate võõrandumine ühiskon”nastOpiaatide
ei ole ainult nende subjektiivne kogemus.

nike väärtusilma. Esmakordselt on analüüsitud

Probleemsed uimastitarvitajad, kes on pärit

hoiakuid. Samuti vaadeldakse kihistumist läbi

peamiselt venekeelsest elanikkonnast Tallinnast

subjektiivse prisma. Erilist huvi pakub Eesti elanike

või Ida-Virumaalt, on sageli ka kodakondsu-

rahulolu ühiskonnas toimuvaga võrreldes teiste

seta. Ametlikult on ka kodakondsuseta isikutele

maadega, nii meist jõukamatega kui ka nendega,

tagatud samad majanduslikud ja sotsiaalsed

kelle objektiivne olukord meie omast kuigivõrd ei

garantiid, mis kodanikele, statistiliselt on aga

erine. Samuti on huvipakkuv hinnangute sõltuvus

kodakondsuseta inimesed tööturul võrreldes

vastajate endi ühiskondlikust asendist ja teatud

kodanikega nõrgemal positsioonil ning tõe-

elanike kategooriasse kuluvusest.

ka eri erakondade pooldajate maailmavaatelisi

näoliselt mõjutab see otseselt ka kuuluvustun-

Sellest analüüsist tulenevad järeldused ise-

net ühiskonda ja soodustab sellest eraldumist.

loomustavad Eesti ühiskonda teiste Ida-Euroopa

(EIA 2006, lk 28)

riikidega võrreldes kui suhteliselt optimistlikult
häälestunut. Selgub, et Eestis on usku olukorra

Tutvustades lähemalt Euroopa maade praktikaid

paranemisse lähitulevikus enam kui Euroopa Liidus

uimastisõltuvusega võitlemises, nendivad peatüki

keskmiselt ja et selliste inimese osakaal, kes usuvad

autorid Mikko Lagerspetz ja Airi-Alina Allaste:

positiivsesse arengusse eri eluvaldkondades, on
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aasta-aastalt kasvanud. Ennekõike seostub opti-

lustes 68% ja inimõiguste kaitses 65%. Hinnang

mistlik suhtumine riigi majandusarenguga, mille

tarbimisvõimalustele oli tõusnud 47%-lt 61%-ni

kontekstis loodetakse ka enda pere majandusliku

ning hea töökoha saamise võimalustele 23%-lt

olukorra paranemist. Hinnangud sotsiaalsele aren-

43%-le. Seejuures on märkimisväärne, et positiiv-

gule on tunduvalt kriitilisemad.

sete hinnangute tõusu täheldati ka mitte-eestlaste
seas, sest just venekeelse vähemuse seas oli eel-

Euroopa Liidus kui ka uutes liikmesriikides
”on Nii
keskmiselt vähem neid, kes vaatavad tulevikku

nevatel aastatel rõhutatud suuremat pessimismi
ja negatiivset häälestust.

optimistlikult ja enam neid, kes tulevikult head ei
vad oma riigi majandust ja isiklikku materiaalset

2002. ja 2005. aasta andmeid muu”tusteVõrreldes
kohta Eesti elu erinevates valdkondades

olukorda keskeltläbi madalamalt kui eestimaala-

näeme, et kolme aasta jooksul kasvas mitmes

sed, ei lase väita, et eestlaste positiivsed tuleviku

valdkonnas positiivsete hinnangute osakaal

ootused oleksid seotud kehvema hetkeseisuga.

mitte-eestlaste seas enam kui eestlaste seas: Eesti

Pigem vastupidi, selles kajastub usk, et praegune

majanduse areng (eestlased +4%, mitte-eestla-

positiivne areng peab jätkuma või vähemalt ei

sed +12%);isikuvabadused ja inimõigused (-3%

saa olla tagasiminekut. (EIA 2006, lk 40)

ja +4%);haridusvõimalused (+6% ja +11%); õigus-

oota. Just võrdlus uute liikmesriikidega, kes hinda-

kord (+7% ja +8%). Kõige rohkem tõusis nii eestSee optimistlik trend on mõnevõrra üllatav,

laste kui mitte- eestlaste rahulolu materiaalse

pidades silmas varasemate inimarengu aruannete

tarbimise võimalustega (eestlastel 19%, mitte-

väga kriitilist hinnangut Eestis senisele liberaal-

eestlastel 20% võrra). Märkimist vääriv on nii

sele arengumudelile. Eurobaromeetri andmete

eestlaste kui mitte-eestlaste suurenenud rahul-

põhjal aga pooldas Eesti senist arengusuunda üle

olu sotsiaalse õigluse, haridus- ja töövõimalus-

poole vastanutest, rohkem kui enamikus teistes

tega. Võime öelda, et Eesti ühiskonna õhustikku

EL-i liikmesriikides. Vaadates lähemalt rahulolu-

pärast Euroopa Liiduga ühinemist iseloomustas

ja usaldushinnangute seoseid vastajate taustaga,

kasvanud rahulolu materiaalse heaoluga ning

selgub ka selle paradoksi põhjus. Nimelt on posi-

sotsiaalse turvalisusega (ehkki viimase taset pee-

tiivseid hinnanguid andnud rohkem need, kellel on

takse endiselt ebapiisavaks). (EIA 2006, lk 47)

põhjus olla oma eluga rohkem rahul: nooremad,
haritumad, parema tööalase positsiooniga inime-

Samas olid eestlased ja mitte-eestlased küllalt

sed. Eriti oluline on aga asjaolu, et kuna Eurobaro

üksmeelsed ohtude suhtes, mis Eesti arengut või-

meeter küsitleb ainult kodanikke, jääb vastajate

vad takistada. Nende seas oli 2005. aasta küsitluse

hulgast välja kõige negatiivsemalt häälestatud osa

põhjal esikohal ajude ja töökäte väljavool (60%),

elanikkonnast – määratlemata kodakondsusega

teisel kohal riigimeheliku juhtimise puudumine

või Vene passiga inimesed.

(52%) ning kolmandal kihistumine ja ebavõrdsuse

Eurobaromeetrist paistvat pilti aitab täpsustada

suurenemine (48%). Sellega võrreldes peeti väi-

EIA 2006 autorite ülevaade hinnangutest Eestis

keseks ohtu, et Eestit võib tabada immigrantide

toimunud muutustele eri eluvaldkondades, toe-

sissevool (24%), et Eesti jääb Euroopa ääremaaks

tudes TÜ ‘Mina. Maailm. Meedia’ (MeeMa) uuringu

(14%) ja kaotab rahvusliku omapära (12%).

2002. ja 2005. aasta tulemustele. Selgub, et pärast

Iseloomustades muutustega rahulolu sotsiaal-

Euroopa Liiduga liitumist tõusis üldine positiivne

set tausta selle alusel, millisele ühiskonnaredeli

hinnang muutustele 55-lt 63 protsendile. Seejuu-

astmele vastajad enda arvates kuuluvad – kas

res hindas positiivselt muutusi majanduses 75%,

keskmisest kõrgemale, keskmisele või keskmi-

uue tehnoloogia kasutamises 83%, haridusvõima-

sest madalamale, teevad autorid järelduse, et
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ühiskondliku rahulolu hinnangud peegeldavad

ühiskondlike jõujoonte esindamisega. Kasutades

inimeste kohanemist ja toimetulekut Eesti jaoks

MeeMa 2005 küsitluse andmeid, on eri erakondade

uues turumajanduslikus keskkonnas.

pooldajaid iseloomustatud nii nende sotsiaalse
kuuluvuse kui ka maailmavaateliste eelistuste

Ühiskonnaredeli keskpunktist kõrgemale ase”tunud
on optimistlikud, muutustega hästi koha-

kaudu. Põhiliseks maailmavaateliseks eraldusjoo-

nenud, mineviku suhtes leppimatud ja ohtude

sete) või sotsiaalsete (vasakpoolsete) seisukohtade

suhtes muretumad. Keskpunktist allapoole on

eelistamine suhtumises riigi rolli. Sellele lisaks

oma ühiskondliku positsiooni märkinud need,

vaadeldi suhtumist nõukogude minevikku, ava-

keda iseloomustavad vastupidised suhtumised:

tust mitte-eestlaste kaasamisele Eesti majanduse

pessimism, negatiivne hoiak ja kartlikkus muu-

ja ühiskonna juhtimisse ning eri orientatsiooni ja

tuste suhtes, positiivsem suhtumine nõukogude

elustiiliga inimeste suhtes. Tulemuste põhjal on esi-

minevikku. Võime järeldada, et inimeste sot-

tatud Eesti poliitilise välja kahemõõtmeline skeem,

siaalse positsiooni enesehinnang väljendab

mille üheks teljeks on traditsiooniline vasak-parem

üsna üheselt kohanemist ühiskonnas toimunud

skaala, teiseks aga siirdeühiskondadele omane

muutustega ning siirdeajale iseloomuliku edu

jaotus minevikku suhtumise alusel „muutustele

ideoloogia omaksvõttu. (EIA 2006, lk 50)

avatud – muutuste suhtes suletud”.

neks oli võetud vabaturumajanduslike (parempool-

Nende andmete põhjal jõutakse seisukohale,
Samas tuuakse esile veel üks sotsiaalse kihistu-

et Eesti ühiskonnas on olemas eeldusi poliiti-

misega seostuv ellusuhtumise aspekt: kõrgenenud

lise konsensuse saavutamiseks vasakpoolsete ja

tarbimis- ja keskkonnateadlikkus, mis on omane

parempoolsete erakondade vahel, kuna kõikide

nooremale, haritumale ning oma ühiskondlikku

erakondade pooldajate seas on nii vasakpoolsema

positsiooni keskmisest paremaks hindavale elanik

kui ka parempoolsema maailmavaate esindajaid.

konna osale. Nendes joontes – rahulolus Eesti
teerituses majandusedule, kõrgenenud tarbimis- ja

Saame rääkida Eesti avalikkuses valitsevast
”kahest
sisult vastandlikust konsensusest: ühelt

keskkonnateadlikkuses avalduvad Eesti tolleaegse

poolt üksmeelsest soovist mitte tõsta maksu-

ühiskondliku arengu nii-öelda peavoolu tunnused

maksja osalust avalike teenuste rahastamisel,

pärast edukalt sooritatud „küpsuseksamit” Euroopa

teisalt aga sama üksmeelsest ootusest riigi osu

Liiduga ühinemise näol. Selle edu varju jäävad sot-

tatavate avalike teenuste kättesaadavuses. Sellest

siaalsed ebakõlad, millele inimarengu aruanded

näeme, et erakondade toetajaskonna hoiakud ei

on jätkuvalt tähelepanu juhtinud kui Eesti arengut

kõnele selle poolt, et Eesti ühiskond oleks valmis

ohustavatele karidele: eestlaste ja mitte-eestlaste,

poliitilise paradigma põhjalikumaks muutmiseks.

noorte ja vanemate, naiste ja meeste, suurlinlaste

Selline sisevastuolu on tunnuslik postkommunist-

ja maaelanike ebavõrdsed võimalused selle eduka

likule siirdeideoloogiale, mida ühelt poolt vermi-

arengu viljadest osa saada.

vad sotsialistlikud arusaamad riigi ülesannetest

arengusuunaga, sotsiaalses enesekindluses, orien-

luliseks mehhanismiks arenguvõimaluste tasa-

heaolu kindlustajana, teisalt aga kujundavad

kaalustamisel on demokraatlikule riigikorraldusele

konkurentsiühiskonna individualistlikud väärtu-

omased institutsioonid, mis peavad tagama eri

sed ja liberalistlikud arusaamad „õhukesest rii-

huvide ja vaadete dialoogi ja esindatuse parlamen-

gist”, millele on võõrad maksumaksja kohustuste

taarsetes otsustusprotsessides nii üleriigiliselt kui

ja sotsiaalse solidaarsuse ideed. (EIA 2006, lk 59)

ka kohaliku omavalitsuse tasandil. EIA 2006 annab
võimaluse hinnata, kuidas on Eesti erakonnad oma

Samas on selgemad erinevused teisel teljel,

poolehoidjate kaudu seotud erisuguste vaadete ja

millel eristusid pigem muutusi tõrjuva, minevikku
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positiivsemalt hindava pooldajaskonnaga erakon-

näiteks konkurentsivõime indeks, samuti erine-

nad nendest, kelle pooldajad olid muutustele

vad ühiskondade innovaatilisust (innovatsiooni

avatud, tulevikku suunatud ja ka euromeelsemad.

potentsiaali) mõõtvad indeksid. (EIA 2006, lk 80)

Peab tunnistama, et samasugused jõujooned on
valitsenud Eesti poliitikaväljal kuni viimase ajani.

Hinnates Eesti tulevikupotentsiaali, rõhutatakse,

Vaadeldes Eesti elanike väärtusmaailma jõu-

et jõudmiseks investeerimiskesksest majandus

takse aga järelduseni, et Eesti ühiskond ei ole veel

arengu tsüklist innovatsioonikesksesse, peaks

valmis otsustavaks arenguparadigma muutuseks,

edasine majanduskasv enam tuginema just innovat-

mida eeldaks jätkusuutliku teadmusühiskonna

sioonivõime ja inimkapitali ning sotsiaalse kapitali

areng, nagu seda kirjeldab „Säästev Eesti 21”.

arengule. Sotsiaalsed tegurid muutuvad üha enam
määravaks Eesti konkurentsivõime ja innovatsiooni-

Elu Eestis on suurel määral paika loksunud,
”radikaalsete
reformide aeg on möödas, Eesti

võtta, et kõrge tulude ebavõrdsuse aste ühiskonnas

kuulub NATO-sse ja Euroopa Liitu, mille liikmeks

halvendab kokkuvõttes ka majanduskasvu võimalusi.

saamine moodustas suure osa taasiseseisvumis-

Samuti tuletatakse meelde, et tugeva innovatsiooni-

järgsetest pingutustest, inimeste materiaalne

potentsiaali loomine on õnnestunud ainult madala

heaolu kasvab. Kas Eesti elanikud liiguvad mööda

korruptsiooniastmega, tugeva koostöökultuuriga ja

telge veelgi suurema stabiilsuse väärtustamise

üldise kõrge institutsionaalse arengu kvaliteediga

poole, kus on ka jõukad Euroopa demokraa-

maades. Selline kõrge institutsionaalne kvaliteet on

tiad, nagu Saksamaa, Suurbritannia, Soome ja

oluliselt laiem mõiste kui vaid majandusvabadus.

potentsiaali tugevnemisel. Sealjuures tuleb arvesse

Rootsi, seda näitab aeg. Liigne rahulolu kätkeb

Tunnistades, et e-Eesti võiks olla Eesti tuleviku

endas ka ohtu sumbuda paigalseisu, kuid sellesse

arengute jaoks oluline võimalus, kutsutakse olema

punkti Eesti elanikud tervikuna veel jõudnud pole.

enesekriitilised selle saavutuste ülehindamise

(EIA 2006, lk 61)

suhtes ja rõhutatakse, et on vaja defineerida IKT
arendamise uued prioriteedid, seda nii majanduse arendamise kui laiema ühiskondliku kasu-

3. ARENGUPOTENTSIAALI
LOOMINE JA REALISEERIMINE
TOIMETAJA ERIK TERK

tuse mõttes. Kvantitatiivsete tegurite (arvutite
ja internetiühenduste arv jne) kõrval kerkib üha
kesksemale kohale küsimus internetikasutuse
laiusest ja viisidest ühiskonnas (eri vanusegrupid

Pidades senise arenguparadigma muutust igal

ja sissetulekugrupid).

juhul vajalikuks, vaatleb EIA 2006 lähemalt ka
Eesti majandusarengu võimalusi uues olukorras,
mille on kujundanud Euroopa Liidu liikmeks saamine. Kui varasematel aastatel oli põhimureks

4. KUS ON EESTI?
MATI HEIDMETS

majandusraskustest ülesaamine, on nüüd fookuses
kõrgemate eesmärkideni jõudmine, mida kajasta-

EIA 2006 viimases osas pakub peatoimetaja Mati

vad mitte saavutatud inimarengu taset mõõtvad

Heidmets kokkuvõtvat vaadet sellele, mis on Eesti

indikaatorid, vaid pigem

suures pildis hästi ja mis valesti. Vastust otsitakse
küsimusele mille poolest tänane Eesti inimene

need, mille abil saab mõõta potentsiaali, mida
”luues,
mida kasutades ja millelt lähtudes on

paistavad? Mis on meie erisuste taga, kuidas neid

võimalik „heale elule” lähemale jõuda. Taolisteks

hinnata, kuidas arvestada meie edasise arengu

sünteetilisteks, vahendilist laadi näitajateks on

kujundamisel?
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tulnud suundumused ja vastuolud, tuuakse esile,

Ühelt poolt sisukas ja kiire areng, teisalt silma”torkavalt
vilets seis mitmete ühiskonna tervisest

et Eesti ühiskonnal on puudu piisav ressurss ja

ja tugevusest rääkivate näitajate puhul. Eesti on

sageli ka vajalik kompetentsitase, et hästi toime

olnud tubli edasirühkija ja uutmoodi tegija, kes

tulla uues olukorras, mida iseloomustab senisest

pole paraku suurt hoolinud ei edu hinnast ega

kõrgem stressitase, inimeste suured ootused ja

lähedalolijatest, osanud mõelda ei laiemas ega

rahvusvahelise konkurentsi karmid nõudmised.

pikemaajalises võtmes. (Ibid.)

Võttes kokku eelnevates peatükkides ilmsiks

Murekohaks on Eesti ühiskonna vähene sidusus nii
soolises kui ka rahvuslikus ja põlvkondlikus lõikes.

Nenditakse, et Eesti inimareng on liikunud vaba-

Euroopa Liidu taustal paistab Eesti silma oma vas-

duse, mitte aga vastutuse ja ühisväärtuste suunas,

tuseisuga liikumisele multikultuurse ühiskonna suu-

mistõttu tulemuseks on killustunud ja üsna indi

nas. Eurobaromeetri 2005. aasta uuringu andmetel

vidualistlik Eesti, mis raskelt sobitub Euroopa tavapä-

pole Eesti ühiskond 15 aasta jooksul suutnud leida

rasesse elukorraldusse ja arusaamadesse. Seetõttu

konstruktiivset kohanemisviisi tegeliku olukorraga,

tuleks olla kriitiline ka Eestis viimase 15 aasta jooksul

kus ca kolmandiku elanikkonnast moodustavad

toimunu edulooks pidamise suhtes, mille metafoori-

eestlastest erineva kultuurilise tagapõhjaga inimesed.

deks on „väike tubli tiiger” ja „sellist Eestit tahtsimegi”:

Ka jõukuse jaotumise vaatepunktist on Eesti
Samas jääb Eesti sotsiaalkulutuste tase peaaegu

Kõrvuti teemadega, kus meie enesekuvand
”innovaatilisest
tiigrist on õigustatud ning kus Eesti

kahekordselt maha EL-i keskmisest, kuigi SKT

on ka Euroopa Liidu kontekstis tegija, jääme maha

kasvutempo osas on Eesti olnud viimastel aastatel

seal, kus erilisi asjaoludest või ajaloost tingitud

üks Euroopa Liidu liidreid ning ka Eesti konkurentsi

põhjusi nagu polegi. Euroopa Liidu punane latern

võime ja majandusvabadus on Euroopa Liidu taus-

mitmete oluliste näitajate alusel pole Eesti jaoks

tal tähelepanuväärsed.

ei põhjendatud ega kohane positsioon. (Ibid.)

üks Euroopa Liidu suurema ebavõrdsusega riike.

Vaadates Eesti asendit maailma väärtuskaardil,
märgitakse selle vastuolulist iseloomu.

EIA 2006 kutsub Eesti ühiskonda enesekriitiliselt
küsima, kas see, et Eesti arengut iseloomustab

väärtuskaardil on omapärane –
”üheltEestipooltasend
räägib see Eesti inimese iseseisvusest,

tervis, kuritegevus, HIV/AIDS, on olnud paratamatu

ehk isegi individuaalse vabaduse ja sõltumatuse

peegeldus üleminekuajast, või on selle taga ka

ületähtsustamisest. /---/ Teisalt tundub, et saavu

meie endi teod ja tegematajätmised? Vastus on

tatud vabadusega on paljudel raske midagi

tänagi mõtlemapanev:

mahajäämus selliste oluliste teemade osas, nagu

mõistlikku ja konstruktiivset ette võtta. /---/ Võibpiisava sisemise kultuurikihi tekkimiseks, mis suu-

rahaline kitsikus ega üleminekuaja raskused
”oleEitakistanud
Eestit jõudmast soolise võrdsuse

naks vaba inimest lihtsamate eesmärkide, näiteks

osas Euroopa esirinda. Või tegemast sedasama

rahateenimise kõrval ka muid elusihte avastama

eestlaste-muulaste suhete vallas. Takistavad

ja väärtustama. Kiires kaugenemises kogukon-

meie endi mõttestambid ja suletud ühiskonna

naväärtustest ilma tasakaalustava kultuurikihita

mentaliteedi jätkumine ka 15 aastat peale taas-

võib näha ohusignaali. (EIA 2006, lk 114)

iseseisvumist. (EIA 2006, lk 116)

olla on vabaduse aeg olnud veel liiga lühike

Vaadates Eestit Euroopa peeglis, tunnistatakse,
et ka selles vaates paistab Eesti vastuolulise ühiskonnana.
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iseenesest ega ka majandusarengu automaatse

valdkond, kus Eestil tuleb olla suu”remSeeomaonajaloost
ja saatusest, ükskõik, kas tee-

kaasaandena. Eestil on vaja adekvaatsemat ene-

maks muulaste roll Eesti riigis, uusimmigrandid

sepilti, ka oma nõrkuste analüüsi ja korrigeerimist.

või seksuaalvähemused. Tegelik valik on veelgi

Euroopa Liidu keskmike hulka jõudmine ei juhtu

laiem – kas korraldada tänast elu ja seada tuleon rääkimata Eesti tuleviku arengumu”del,Läbi
eriti selle keskne küsimus – kuivõrd on Eesti

vikusihid lähtudes ennekõike meie karmist aja-

puhul kokkusobivad kiire majanduskasv, euroo-

(EIA 2006, lk 117)

loost, või teha seda unistuste tulevikule mõeldes.

palik heaoluühiskond ning innovaatilisus. Kas
Eesti suur sisemine eristumine/ebavõrdsus on

EIA 2006 lõpeb kurva tõdemusega, et Eesti

kiire majanduskasvu paratamatuks kaasnähteks

ühiskond on seestpoolt katki. Et muutuda ühis-

või on tegu lihtsalt meie oskamatusega keeru-

konnana tervemaks, tuleks Eestil vaadata ennast

lisemaid ülesandeid püstitada ja lahendada.

suurest peeglist ning suuta oma arengut sealt

(EIA 2006, lk 116)

paistva pildi alusel mõistuspäraselt juhtida, et mitte
ainult majandus, vaid kogu Eesti ühiskond saaks

Eesti teine nõrk koht koondub sallivuse ja plura
lismiga seotud teemade ümber.
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2. EIA 2007: Majandustõus
ja rahvussuhete kriis
Peatoimetaja Mati Heidmets
Toimetajad Raivo Vetik, Marju Lauristin, Erik Terk

Sissejuhatus
Marju Lauristin
2007. aasta oli tähelepanuväärne kolmel põhjusel.
Esiteks, sellel aastal jõudis kõrgpunkti Euroopa
Liidu laienemisest saadud majanduslik tõusulaine
Ida-Euroopas, kaasa arvatud Eestis. Teiseks, üldisest majandusoptimismist oli kantud 2007. aasta
valimiskampaania, mille lubadused olid müütiliste mõõtmetega: Reformierakonna kampaanialoosung „Viime Eesti Euroopa viie rikkaima riigi
hulka!” õhutas usku Eesti kiiresse heaolu kasvu,
mida pangad veelgi hoogustasid, reklaamides
laenuraha abil kiire rikkaks saamise kättesaadavust. Eurorahade pärmi peal oli toimumas mär-

Eesti inimarengu aruanne 2006 esikaas.

kimisväärne heaolu tõus, mida oli näha isegi seni
kõige enam hüvedest ilmajäänud rahvarühmades.
Tundus, et 2006. aasta inimarengu aruandes kirjeldatud pinged hakkavad leevenduma, ebavõrdsus

ja mitmekülgne ülevaade mitte-eestlastest Eesti

vähenema. Sellest positiivsest trendist julgustatuna

ühiskonna osana. Sellele lisaks heidetakse pilk

kasvas aga valitsuse enesekindlus ja poliitiline uljus,

haridussfääri, seda juba EIA puhul traditsioo-

mis viis Eesti taasiseseisvumise aja sügavaimasse

niks saanud hariduse ja tööturu suhete võtmes,

poliitilisse kriisi, mille nimeks sai Pronksiöö. Selle

vaagitakse usaldust riigi vastu ning demokraatia

jälgi on märgata veel tänasegi päeva sotsioloogi-

arengut koolis ja kodanikuühiskonnas, ja jätka-

liste uuringute tulemustes, mis räägivad võõran-

takse eelnenud aasta EIA-s algatatud arutelu

dumisest ja püsivast umbusust Eesti riigi suhtes

Eesti majanduse tulevikust ning majandusarengu

vene keelt kõnelevate Eesti elanike seas. Võime

mudeli uuenemisest.
Aruanne algab tõdemusega, et Eesti majan-

tõdeda, et sellest kriisist ei ole Eesti ühiskond veel
tänaseni täielikult toibunud.

dusel on seni teiste uute Euroopa Liidu riikidega

Seetõttu on arusaadav, miks 2008. aastal ilmu-

võrreldes läinud väga hästi. Eesti püsib kindlalt

nud EIA 2007 üheks keskseks teemaks on põhjalik

kõrge inimarenguga riikide rühmas, ehkki paljud

EIA 2007: Majandustõus ja rahvussuhete kriis

125

TAASISESEISVUNUD EESTI KOLM AASTAKÜMMET INIMARENGU LUUBI ALL

elanikkonna tervisega seotud näitajad teevad

Samas aga tõuseb noorte seas kõrghariduse

murelikuks. Näiteks HIV levik, mille poolest Eesti

väärtus. Väidetakse, et noored mõistavad – ilma

on kõrge inimarenguga riikide seas üks viimaseid.

kõrghariduseta on nende võimalused tööturul

Elanikkonna tervislikku seisundit peegeldava kesk-

läbi lüüa kehvad. See kehtib eriti tütarlaste puhul –

mise eluea poolest on Eesti riikide pingereas 78.

ilma kõrghariduseta naiste tööturuvõimalused

kohal. Inimarengu aruande koostajate meelest

on märgatavalt kehvemad kõrghariduse oman-

tulenevad Eesti viletsad tervisenäitajad vähemalt

danute omadest. Samas on juba sel ajal märgata

osaliselt suurtest ühiskonnasisestest erinevustest,

kõrgharidusega spetsialistide puudus tehnilistel

aga ka mittepiisavatest tervishoiukulutustest. Kõige

aladel. Selle vastuolulise olukorra lahendusi aru-

drastilisemad erinevused oodatud eluea pikkuses

anne ei paku.

on meeste ja naiste ning eri rahvusrühmade vahel.
Süvenemistendentsi ilmutavad ka hariduslikud
erinevused, millel samuti on selge seos tervisega.

1. HARIDUS JA INIMARENG
TOIMETAJA RAIVO VETIK

2. DEMOKRAATIA JA
KODANIKUÜHISKOND
TOIMETAJA MATI HEIDMETS
Aruande poliitikapeatükk keskendub usaldusele
valitsuse vastu. Lähemalt vaadeldakse ka Eesti

Aruandes alguses on lähema vaatluse all hari-

demokraatia üldisemat seisu, sh uudse teemana

duse ja tööturu suhted eeskätt elukestva õppe ja

koolidemokraatia kitsaskohti, ning analüüsitakse

tööturukoolituse ning kõrghariduse leviku vaate-

olukorda kodanikuühiskonna arengus. Viimase

vinklist. Võrreldes Eesti inimeste elukestvas õppes

puhul täheldatakse suurenevat tööjaotust ning

osalemist teiste Euroopa Liidu riikidega, nähakse

tihenevat koostööd kohaliku võimuga teatud tee-

siin põhjendamatut mahajäämust, mis on selge

nuste pakkumisel. Samas ei nähta kodanikuühis-

signaal selle valdkonna süsteemsemaks arenda-

konnas veel piisavat jõudu, et olla avalikule võimule

miseks. Samuti jääb Eesti maha edukatest riikidest

ka arvestatavaks partneriks poliitika kujundamisel.

tööalase koolituse vähese institutsionaalse toetuse
levikut ja samas tegeliku tööturu valdavat nõud-

kes soovivad tegut”sedaMittetulundusühendused,
kodanikualgatuse kanalitena, peavad

mist sinikraede järele.

poliitiliste otsuste mõjutamiseks leidma tegut-

tõttu. Vastuoluliseks peetakse kõrghariduse laia

semisviise, mis parandaksid võimalusi, et nende
Eestis valitseb vastuolu praeguse suhteliselt
”lihtsat
ja odavat tööjõudu vajava majanduse

seisukohti kuulda võetaks. Samuti võivad poliiti-

struktuuri ja tööturul olevate ja lähiaastatel

saada tagasisidet planeeritavate otsuste kohta,

lisanduvate uute töötajate suhteliselt kõrge hari-

et kindlustada otsuste praktilist teostatavust ning

dustaseme vahel. Kas süüdi on noored, kes eelis-

nende legitiimsust. Need kaalutlused on sünni-

tavad tööliskutsetele kõrghariduse omandamist

tanud erinevate valitsusasutuste juures erinevaid

või haridussüsteem, mis ei arvesta tööturu vaja-

viise kaasata mittetulundusühenduste esindajaid

dusi? Võrreldes Eesti majandusstruktuuri arene-

otsustusprotsessidesse. Praegu näib, et ühtset

nud tööstusriikide omaga võiks küsimuse asetada

tava siiski ei ole. (EIA 2007, lk 37)

liste ja administratiivsete otsuste tegijad soovida

hoopis teisiti: ehk on tänane Eesti majanduse
struktuur liialt orienteeritud vähekvalifitseeritud

Aruandes märgitakse positiivse tendentsina

tööjõule ega ole jõudnud järele haridussüsteemi

muutust avaliku võimu suhtumises kodaniku

poolt pakutavale? (EIA 2007, lk 23)

algatusse. Väidetakse, et
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kodanikuühendused ise tajuvad selgelt seda
”muutust,
ega nimeta enam uuringutes eraldi

paika pandud poliitilisi tegevussuundi ning vastus
tada vaidlusi ja teisitimõtlemist.

probleemina avaliku võimu poolset halvustavat

Oluline muutus kodanike ja riigi vahelistes

suhtumist. Ilmselt annab see tunnistust ennekõike

usaldussuhetes toimus 2007. aastal. Kui enne

kodanikualgatuse nii-öelda seesmisest kasvami-

seda olid põhiliseks usaldamatuse põhjustajaks

sest. Eelkõige aktiivsemate katusorganisatsioo-

majandusraskused, siis pärast Nõukogude sõduri

nide eestvedamisel on kodanikualgatus saanud

monumendi teisaldamise tõttu tekkinud kokku

enesekindlamaks ning seoses EKAK-i ettevalmis-

põrget politsei ja monumendi teisaldamise vastaste

tamise ja vastuvõtmisega teadvustanud end ka

vahel 2007. aasta aprillis polariseerus usaldus riigi

ühiskondliku jõuna. (EIA 2007, lk 37)

vastu rahvuslikul pinnal. „Pronkssõduri kriisi” mõjul
langes järsult venekeelse elanikkonna usaldus nii

Käsitledes kodanike usaldust riigivõimu vastu,

valitsuse, riigikogu kui ka teiste riiklike institutsioo-

täheldatakse ka siin üldise usaldustaseme püsivat

nide vastu, kusjuures suurim langus võimuorga-

tõusu paralleelselt sellega, kuidas on paranenud

nite usaldusväärsuses toimus just majanduslikult

Eesti positsioon inimarengu indeksi põhjal koos-

paremal järjel oleva harituma venelaskonna seas.

tatud riikide pingereas. See tõus on ennekõike
olnud seotud SKT tõusuga, millega on kaasnenud ka elanikkonna majandusliku heaolu reaalne
paranemine.

3. MITTE-EESTLASED
EESTI ÜHISKONNA OSANA
TOIMETAJA MARJU LAURISTIN

Kui võrrelda Eesti võimuorganite usaldus”väärsust
EL-i riikide vastavate näitajatega, siis on

On mõistetav, et ülaltoodu taustal on see rahvus-

Eesti seis hea. Isegi arvestamata viimaste aastate

suhteid käsitlev peatükk EIA 2007 puhul kesksel

maksimumnäitajaid, paistame silma riigivõimu

kohal. Selle teema käsitlemist alustatakse tõde-

Euroopa keskmisest tunduvalt suurema usaldus-

musest, et

väärsusega. (EIA 2007, lk 30)
2007. aasta sügisel tehtud Eurobaromeetri

eestlaste ja teistest rahvustest eestimaalaste
”suhted
on tänaseni varjutatud Nõukogude Liidu

uuringus on Eesti usalduse poolest valitsuse vastu

poliitika jälgedest, mälestus nii stalinistliku küüdi

27 EL-i liikmesmaa seas teisel kohal (62%, EL-i

tamiste lainest kui ka seitsmekümnendate ja

keskmine 34%), usalduselt parlamendi vastu aga

kaheksakümnendate aastate venestamispoliiti-

11. positsioonil (46%, EL-i keskmine 35%). Samas

kast elab eestlaste mälus edasi, hoides elavana

tuleb nende andmete puhul arvestada, et Euro

hirmu omal maal vähemusrahvaks jäämise ees.

baromeetri uuringutes küsitletakse ainult Eesti

(EIA 2007, lk 46)

kodanikke ja Eestis elavaid EL-i kodanikke. Vaada
tes ka teiste riiklike institutsioonide usaldusväär-

Väljendatakse lootust, et eestlaste suurenev

sust, ilmneb, et Eestis valitseb kõrge usaldus riiklike

arvuline ülekaal aitab kaasa eestlaste vabanemi-

ametkondade (eriti jõustruktuuride) suhtes, märksa

sele postkoloniaalsest enesekaitselisest hoiakust

madalam on usaldus poliitiliste institutsioonide

ja hirmust rahvusliku hääbumise ees, mis on eel-

vastu. Eriti vähe usaldatakse erakondi.

duseks rahvussuhete demokraatlikule arengule.

Kriitiliselt märgitakse, et küllalt suurele osale

Samas olevat muutumas ka mitte-eestlaste suhe

Eesti ühiskonnast on olnud omane soov kõva käe

oma „uude kodumaasse”. Kõige selgemini avaldub

ja rangema korra järele ning et Eesti ühiskonnas on

see suhe kodakondsuse kaudu.

tuntav teatud eelsoodumus toetada ühemõtteliselt
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võrrelda aastat 2007 iseseisvuse taasta”miseKuihetke
seisuga, kus mõiste „Eesti kodanik”

Samuti on tööpuudus suurem mitte-eestlaste seas.

pea kattus oma mahult mõistega „eestlane”, on

Positiivse joonena märgitakse sissetulekute üldist

muutus muljetavaldav. /---/ Võrdsustades ting-

suurenemist viimastel aastatel.

liikumise tendents madalamatele ametikohtadele.

likult eestlaste arvu (ca 921 500) eesti rahvusest
rahvustesse ca 218 000 EV kodanikku ehk ca 19%

Siiski on erinevused mitte-eestlaste ja eestlaste
”perede
toimetulekus järk-järgult kahanemas:

kodanikkonnast. (EIA 2007, lk 46)

aastate 2000, 2002 ja 2005 võrdlus näitab, et

kodanike arvuga, kuulub arvestuslikult teistesse

nii eestlaste kui ka mitte-eestlaste seas on süvaSeega võib rääkida enamuse ja vähemuste

vaesus vähenenud ning säästmisvõimalustega

suhteid mõjutavast kahest paralleelselt kulge-

perede osakaal kasvanud. Hästi toimetulevate

vast arengust: eestlaste osakaalu järkjärgulisest

perede osakaal on võrdsustunud mõlema rühma

tõusust (70%-ni) ühelt poolt ning mitte-eestlaste

sees, moodustades ühe viiendiku. (EIA 2007, lk 51)

osakaalu suurenemisest ligi viiendikuni kodanikkonnast teiselt poolt. Aastat 2007 võib EIA koos-

Vaatamata üldisele sissetulekute kasvule pole

tajate arvates vaadelda teatud pöördepunktina,

aga täheldatud erinevuste vähenemist mitte-eest-

küsides, kas edasi hargnevad positiivsemad või

laste ja eestlaste sotsiaal-majanduslikus seisundis,

negatiivsemad sotsiaalsed, majanduslikud ja ka

vaid need on viimastel aastatel isegi süvenenud.

poliitilised arengud.

Aruandes selgitatakse, et struktuursed erinevused

Pöördelise tähtsusega polnud sel aastal mitte

eestlaste ja mitte-eestlaste hõives ulatuvad oma

ainult aprillikriisi ajal üle elatud emotsionaalne

juurtega nõukogude aega, mil paljud suurette-

šokk koos selle lühemate ja pikemate mõjudega.

võtted ja ehitused mehitati Venemaalt sisse too-

Vähem dramaatilise, kuid kindlasti sügavama

dud tööliste ja inseneridega. Kui nõukogude ajal

mõjuga muutusena märgitakse eesti keele osa-

tagas sõjatööstuskompleks umbkeelsele töölis

tähtsuse tõusus õppekeelena, mille tõi kaasa 2007.

klassile ja insener-tehnilisele personalile kõrgema

aastal käivitunud venekeelsete keskkoolide üle

staatuse, sissetuleku ja sotsiaalteenused, tabas

minek osaliselt eestikeelsele õpetusele. Oletatakse,

1990-ndate erastamislaine ja Eesti majanduse

et eestlaste ja teiste rahvuste vahekorda rahvas-

struktuurimuutus just seda Nõukogude Liidu

tikus hakkab mõjutama ka välja- ning sisserände

sõjatööstusega seotud kihti kõige valusamini.

aktiviseerumine, mille tõi kaasa 2007. aasta lõpul

Paljud kõrgharidusega spetsialistid kaotasid töö

Eesti ühinemine Schengeni viisavaba ruumiga,

ning puuduliku keeleoskuse tõttu olid sunnitud

millega kaasnes suurenenud liikumisvabadus ja

rahulduma lihttööliste või teenindajate (näiteks

uute töövõimaluste avanemine Euroopa Liidus, mis

taksojuhtide) ametitega. Viieteistkümne aastaga

laienesid ka Eesti mittekodanikele ja siin asuvatele

ei ole selle muutuse jäljed kadunud, põhjustades

Venemaa kodanikele.

venekeelses kogukonnas sotsiaalse tõrjutuse ja

Vaadeldes mitte-eestlaste sotsiaal-majandus-

umbusu hoiakute ülekandumise ka nooremale

likku olukorda, tunnistatakse uuringutele toetudes,

põlvkonnale. Venekeelse kogukonna negatiivset

et mitte-eestlaste hõivestruktuur ja sissetulekute

häälestatust on võimendanud asjaolu, et need

suurus erineb küllaltki oluliselt eestlaste omast.

sissetuleku ja karjäärivõimaluste erinevused on

Seda iseloomustavad suurem tööpuudus ja töö-

süvenenud mitte väiksema hariduse ja madalama

koha ebakindlus, kuulumine pigem sinikraede

sissetulekuga kihtides, vaid pigem kõrgharidusega

kui valgekraede hulka, haridustaseme ja töökoha

ning potentsiaalselt suuremate eneseteostusam-

nõuete suurem mittevastavus. Alates 1990-nda-

bitsioonidega inimeste seas, ehk teiste sõnadega

test on jätkunud ka kõrgharitud mitte-eestlaste

venekeelse kogukonna mõjuisikute hulgas:

128

EIA 2007: Majandustõus ja rahvussuhete kriis

III OSA: Eesti inimarengu aruanded 2006–2009 Inimareng tõusuteel ja kriisiajal

Mitte-eestlaste sotsiaalse staatuse ja enese
”tunde
seisukohalt on eriti negatiivse efektiga

väljavaadetega Eesti tööturul ja sellega kaasnev

kõrgharidusega mitte-eestlaste suhteliselt halve

üks olulisi tegureid ka 2007. aasta aprillisündmuste

mad võimalused leida haridusele vastavat tööd

sotsiaalse tausta mõistmiseks.

usaldamatus Eesti riigi institutsioonide suhtes on

Kõneldes mitte-eestlaste osalemisest Eesti

sama haridustasemega eestlastega võrreldes.
(EIA 2007, lk 49)

ühiskonnas, ei saa mööda minna kodakondsuse
probleemistikust. Aruandes esitatakse põhiand-

Juurdepääsu valgekraelistele ametikohtadele

med venekeelse elanikkonna kodakondsuse

takistab vähemusrahvustest töötajatel oluliselt ka

muutustest, rõhutades Eesti kodanike osakaalu

Eesti kodakondsuse puudumine ning vähene eesti

suurenemist ühelt poolt ning teisalt tunnistades

ja inglise keele oskus. Eriti tugevat mõju avaldab

naturalisatsiooniprotsessi märgatavat aeglustu-

eesti keele oskus, ükskõik mis tasemel tõstab see

mist viimastel aastatel.

oluliselt tippametikohal töötamise tõenäosust.
tudes esile tõsiasja, et ka eesti keelt hästi valda

Aastaks 2007 on Eesti vabariigis alaliselt
”elavad
mitte-eestlased jaotunud kolme suurde

vatel Eestis kõrghariduse omandanud ning Eesti

gruppi: Eesti vabariigi kodanikeks (ca 218 000

kodakondsusega vene emakeelega noortel raskusi

ehk pooled mitte-eestlastest), Venemaa, SRÜ

saada erialast tööd riigiametites.

ja teiste riikide kodanikeks (ca 100 000) ning

Ometi tuuakse aruandes uuringutulemustele toe-

Võimaluste erinevus peegeldub ka venekeelse
elanikkonna suurenenud tõrjutuse sündroomis.

määratlemata kodakondsusega isikuteks (ca
115 000). Seega on võrreldes 1990-ndate aastate algusega, kus kodanikkond koosnes väga

Üldiselt oli mitte-eestlaste risk olla tõrjutud
”2006.
aastal keskmiselt kolm korda suurem kui

dominantselt eestlastest, tegemist kvalitatiivselt

eestlastel. Tõrjutuse riski mõjutavateks peamis-

liku kaasatuse põhiliseks väljakutseks on saanud

teks teguriteks mitte-eestlastel on kodakondsuse

mitte-eestlastest kodanike osalemine riigi elus

puudumise kõrval vanus ja tööpuudus. Samuti

võrdväärselt eestlastega. Samas püsib muidugi

selgub, et üldise majandusliku olukorra para-

ka kodakondsuseta isikute arvu vähendamise

nemine ja sotsiaalse tõrjutuse vähenemine on

vajadus, ehkki selle probleemi kaal on suhteliselt

osaliselt positiivselt korreleeruvad vaid eestlaste

vähenenud. (EIA 2007, lk 56)

uue olukorraga, kus mitte-eestlaste ühiskond-

puhul, millest järeldub, et mitte-eesti elanikkonna sotsiaalse tõrjutuse riski vähendamiseks

Arutledes põhjuste üle, mis määramata koda-

tuleb integratsiooniprogrammis ja teistes vald-

kondsusega inimestel takistavad Eesti Vabariigi

kondlikes strateegiates rakendada sihtotstarbelisi

kodakondsust omandamast, toovad aruande koos-

meetmeid. (EIA 2007, lk 53)

tajad esile raskusi kodakondsuseksami sooritamisel,
kuid teisalt ka motivatsiooni puudumist, kuna

Aruandes rõhutatakse, et sotsiaal-majandus-

kodakondsuse puudumine ei mõjuta märkimis

liku ebavõrdsuse ning tõrjutuse probleemid, mille

väärselt nende igapäevast elu, kodakondsuse

olulisusele on sotsiaalteadlased integratsiooni-

omandamine aga ei anna äratuntavaid eeliseid.

monitooringu tulemustele toetudes osutanud

Aruandes rõhutatakse, et peale juriidilise seose

juba 2000. aastast alates, pole siiani muutunud

kodakondsuse kaudu on oluline ka mitte-eestlaste

riikliku integratsioonipoliitika prioriteetideks. Osu-

psühholoogiline samastumine Eestiga ehk riigi

tatakse, et end Eesti ühiskonnas tõrjutuna tund-

identiteet, mille olulisteks osaks on kuuluvustunne

mine ning samas eriti kõrgharidusega keskealiste

ja usaldus Eesti riigi vastu.

mitte-eestlaste rahulolematus enda (ja oma laste)
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kodanikuõiguste omandamine
Vaatamata osakaalu suurenemisele kodanik”ei Formaalsete
”
suurenda automaatselt isiku kodanikuakkonnas, ei ole venekeelne elanikkond suutnud
tiivsust, sest ei tunnetata, et juriidilise staatuse

seda potentsiaali valijatena realiseerida. Vene-

muutumisega suureneksid võimalused nende

keelse elanikkonna esindus Riigikogus on püsi-

õiguste rakendamiseks. Barjääriks peetakse just

nud aastaid samal tasemel, mis praegu on kolm

kuuluvustunde puudumist, viidates eelkõige

korda madalam kui venekeelse valijaskonna osa-

eestlaste-poolsele jätkuvalt tõrjuvale hoiakule

kaal rahvastikus. Nii viimases kui ka eelviimases

muukeelse elanikkonna suhtes. (EIA 2007, lk 58)

kooseisus on venekeelse taustaga saadikud saanud Riigikokku eeskätt läbi Keskerakonna nime-

Aruandes viidatakse küsitlusandmetele, mis

kirja. (EIA 2007, lk 62)

näitavad, et eestlaste hulgas valitses 2007. aastal
ülekaalukalt arvamus, et mitte-eestlaste kaasa-

2007. aasta inimarengu aruande üks uudse-

mine otsustusprotsessidesse poliitikas ja majan-

maid mõisteid on Triin Vihalemma keelelise kapitali

duses on Eestile kahjulik. Samuti peljati venekeelse

käsitlus, mille all mõistetakse keeleoskuse kasuta-

vähemuse arvamusega arvestamist.

mist oma töö- ja eneseteostusvõimaluste suurendamiseks. Selles kontekstis vaadeldakse aruandes

83% venekeelsetest vastajatest arvas, et
”EestiKuipoliitikud
peaksid senisest rohkem arves-

tada riigikeelt ning samas ka eestlaste keeleprakti

tama ka venekeelse elanikkonna arvamusega,

kaid eestikeelsel suhtlemisel mitte-eestlastega kui

siis sellega nõustus küll 34% eestlastest, kuid

koostöö ja mõistmise võimalust.

mitte-eestlaste motivatsiooni omandada ja kasu-

samas 37% arvas, et muukeelsete arvamusega

Arvestades nõukogude aja pärandit, mil eest-

arvestamine oleks järeleandmine Venemaa sur-

laste seas oli vene keele oskus kohustuslik ja vene

vele. (EIA 2007, lk 58)

keelt kasutati igapäevaselt nii avalikus sfääris kui ka
eestlaste ja venelaste suhtlemises, samas kui eesti

Küsitlusandmed näitasid, et 2005. aastaga võr-

keele kasutamine oli venelaste seas marginaalne,

reldes vähenes pärast aprillikriisi venekeelse elanik-

tuuakse välja olukorra muutumine vastupidiseks.

konna usaldus kõigi Eesti riiklike institutsioonide:
valitsuse, riigikogu, presidendi ja politsei vastu.

Vanuseline murdepunkt, kus eestlaste vene
”keele
oskus hakkab langema ning venekeelsetel

Usaldushinnangute lahknevus eestlaste ja
”mitte-
eestlaste vahel on 2005. aastaga võrreldes

eesti keele oskus tõusma, on ligikaudu 30 elu-

järsult kasvanud. Küsitlus näitas, et mitte-eest-

eelistasid sagedasti suheldes teiste rahvustega

laste seas oli usaldus Eesti riigi vastu tervikuna

üle minna vene keelele /---/ siis noorte eestlaste

langenud 24%-ni (eestlaste 62% vastu). Seejuures

ja mitte-eestlaste ühiseks suhtluskeeleks hakkab

oli usaldus Eesti riigi vastu ka mitte-eestlastest

üha enam kujunema eesti keel, teatavatel juhtu-

Eesti kodanike hulgas ainult 25 %. (EIA 2007, lk 59)

del aga ka inglise keel. (EIA 2007, lk 64)

aastat /---/ Kui vanemate eagruppide eestlased

Samas ei erine aruande kohaselt mitte-eestlasest

Oluliseks probleemiks aga on kujunemas eesti

kodanike valmisaktiivsus ning kodanikuühiskonnas

keele kui riigikeele praktilise väärtuse küsimus

osalemise määr eestlaste omast. Ehkki mitte-eestlas-

mitte-eestlaste jaoks.

test kodanike valimisaktiivsus on eestlastega võrdsel
esindatus Riigikogus. Selle üheks põhjuseks võib

Eesti keele kui riigikeele väärtus on ambiva”lentne
– kui seda oskad, on hea, kui mitte, saab

olla nende seotus ainult ühe erakonna nimekirjaga.

ka hakkama. /---/ Just seetõttu on viimasel ajal

tasemel, ei ole sellega kooskõlas mitte-eestlaste
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tõusnud eesti keele nn sümboolne väärtus – nii

avatust peegeldavate isiksuse omadustega, nagu

vene kui ka eesti vastajate enamik leiab, et eesti

valmisolek muutusteks, huvi maailmas toimuva

keele ära õppimine suurendab eestlaste usaldust.

vastu, Eestist väljaspool elamise isiklik kogemus,
võõrkeelte oskus. Sallivus on pöördvõrdelises

Eesti keele kasutamiseks ühise suhtluskeelena

seoses korra ja turvalisuse eelistamisega isiku-

on vaja keeleoskuse kõrval ka positiivset motivat-

vabadusele, samuti kartusega ühiste väärtuste

siooni, mida saab luua, julgustades mitte-eestlasi

ja moraali languse pärast (EIA 2007, lk 73)

seda kasutama, hoidudes halvustamast ebatäiuslikku keeleoskust ja tunnustades nende keelelisi

2007. aastal tehtud TÜ / Saar Polli uuringu and-

pingutusi. Edasistes keelega seotud poliitikates

med osutavad, et eestlaste hulgas on kaks kolman-

ja tegevuskavades tuleks seada eesmärgiks eesti

dikku ning muukeelsete hulgas kolmandik inimesi,

keele sümbolilist väärtust hoida ja tugevdada.

kelle igapäevaelus on kontaktid teise rahvusrüh-

Selleks on aga vaja tekitada senisest tihedam

maga minimaalsed. Rahvuste suhteline eraldatus

eestikeelse suhtluse keskkond eestlaste ja mitte-

iseloomustab ka Tallinna, kus ligi pool eestlastest

eestlaste vahel nii erialaste võrgustike kui ka teiste

ja üle kolmandiku muukeelsetest hindab kontakte

rahvuste esindajaid haaravate vaba aja kontaktide

teise rahvusega olematuks või minimaalseks.
Kontaktide analüüs näitab eestlaste ja vene-

ning kodanikuühenduste kaudu.
Erisuguse rahvusliku ja usulise kultuuritaustaga

keelse elanikkonna suhtlusvõrgustike rahvus

inimeste vahelised kontaktid ja suhted on Euroopa

põhisust, mille ületamine on enamasti väga harv.

Liidus pideva vaatluse all. 2007. aasta inimarengu

Aruandes rõhutatakse, et seda situatsiooni soo-

aruandes kasutatakse võimalust võrrelda Eestit

dustab haridussüsteemi keelepõhine eristatus,

ja teisi EL-i liikmesriike suhtumise alusel teistest

mis kujundab ja soodustab rahvuslikult eraldatud

kultuuridest pärit inimestesse Eurobaromeeter

suhtlusvõrgustikke ja taastoodab rahvuspõhiseid

2007 andmete põhjal. Eurobaromeetri uuringust

väärtusorientatsioone.

selgus tõsiasi, et Eesti elanikud asuvad Euroopa

2007. aasta inimarengu aruandes sisaldub ka

Liidu riikide hulgas viimasel kohal nii hinnangutes

Veronika Kalmuse ja Triin Vihalemma sotsioloogi

vähemuste rikastavale mõjule enamusrahva kul-

liste küsitluste andmetel põhinev sissevaade eest-

tuurile kui ka kontaktide tiheduses eri rahvustest

laste ja mitte-eestlaste väärtuste ja identiteedi

inimeste vahel.

kujunemisse.

Eesti võrdlus teiste riikidega nii sallivuse kui ka

Analüüsist selgus, et nii eestlaste kui vene-

kontaktide tiheduse lõikes annab EIA koostajatele

keelsete vastajate jaoks oli olulisema kaaluga

põhjust arvata, et Lääne-Euroopa ühiskondadele

konkreetse suhtluskeskkonnaga seotud etniline

sarnasest hoiakute nihkest mitmekultuurilisuse

identiteet kui abstraktne kokkukuuluvus riigiga.

väärtustamise suunas Eestis veel rääkida ei saa.

Siiski tundusid võrdluses eestlaste üldine

Praegu teame, et see nihe on toimunud pigem

vaimulaad ja suunitlused olevat rohkem ankur-

vastassuunas. Vaadeldes praeguseid konflikte

datud üldinimlike kõlbeliste väärtuste ja globaalse

keskealiste autoritaarsusesse kalduvate poliitikute

orientatsiooniga, venekeelse elanikkonna puhul

ning neile vastu astuvate noorte vahel, võime vaid

aga rohkem hingeliste ja kogukondlike väärtuste

nõustuda juba 2007. aasta inimarengu aruandes

ning subkultuurilise ühtekuuluvusega. Autorid

tehtud järeldusega:

tõlgendasid seda erinevust, viidates Ingleharti
väärtusnihketeooriale ning modernsuselt post-

Salliv hoiak rahvuslike, kultuuriliste ning
”elustiiliste
erinevuste suhtes (nn kosmopoliitne

modernsusele liikumisele. Sellest vaatepunktist
vaadates järeldati, et

orientatsioon) on seotud üldisemat isiksuslikku
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venekeelses kogukonnas on tugevama mõjuga
”traditsioonilised
kogukondlikud ning varakapi-

välja tõsisema avaliku arutelu piirist. Pigem valit-

talistlikud defitsiidi- ehk toimetulekuväärtused,

seb siin teatud vaikimise spiraal, teravamate

samas kui eestlaste seas hakkab viimaste kõrval

kriitilisemate arvamuste vaka alla surumise õhk-

rohkem välja joonistuma heaoluühiskondadele

kond, mida soodustab kogu aprillikriisi temaatika

iseloomulik suund postmaterialistlike väärtuste

sulgemine rahvusliku julgeoleku rubriiki. Tõsisemat

olulisuse tõusuks. (EIA 2007, lk 71)

konstruktiivset arutelu takistab nii eestlaste kui

ja tagajärg Eesti ühiskonna arengule on jäänud

ka venekeelse elanikkonna diametraalselt erinev
Nende erisuguste kultuuriliste struktuuride

suhtumine toimunu tähendusse ja põhjustesse.

mõjuga seostatakse ka kahe rahvusrühma reakt-

Aruandes tuuakse ära juunis 2007 toimunud

sioone Eesti ühiskonnas toimuvatele muutustele,

küsitluse andmed, mis näitasid, et hinnangud

leides, et ühelt poolt avaldub nendes reaktsioo-

aprillisündmustele, seda tinginud põhjustele

nides rohkem individuaalsele eneseteostusele

ning edasistele arengutele olid kahel rahvusgrupil

suunitletud eestlaste suurem optimism ja kaasa

põhimõtteliselt vastandlikud: eestlaste arvates ei

minek reformidega, teisalt aga on venekeelse

olnud tegemiste mitte niivõrd Eesti-sisese konflikti

elanik
konna sotsiaalse tõrjutuse meeleolud

väljundiga kui väljastpoolt inspireeritud rahutus-

kooskõlas defitsiidiväärtustega, kusjuures n-ö

tega, mida käivitas otseselt Venemaa poliitika ning

hingelisemate väärtuste eelistamises võib näha

provokaatorite tegevus. Seevastu mitte-eestlaste

kompensatoorset rolli, samuti kui ka mentaalset

seas ei peetud Venemaa-poolset sekkumist olu-

pinnast kollektiivse protestiidentiteedi levikule.

liseks põhjuseks, ehkki selle olemasolu märgiti.
Sisemistest põhjustest viitasid eestlased eeskätt

hindavad eestlastega võrreldes olu”liseltVenelased
kõrgemalt hingelist tasakaalu (sh lunastust

patsiooni suhtumises, teistest rahvustest inimesed

ja võrdsust), mis võib pakkuda tuge kultuurilise

nägid aga kriisi põhjusena valitsuse puudulikku

trauma ületamisel, ning materiaalset heaolu

muulaspoliitikat ning nõrka suhtlemist venekeelse

ja enesekehtestamist, mis tähistab ressursside

elanikkonnaga, mis avaldus selles, kuidas kuju tei-

tajumist defitsiidiväärtustena ning rahuldamata

saldamist ja ümbermatmist konkreetselt korraldati.

vajadust tarbimisvõimaluste kaudu positiivse

Eestlased nägid rahutustes eeskätt kriminaalset

minapildi loomiseks. Samas väärtustavad vene

poolt ja agressiivsust, mitte-eestlaste seas aga

lased madalamalt isiksuslikku tasakaalu (sh post-

peeti sündmusi protestimeeleavalduseks.

ideoloogilistele erimeelsustele nõukogude oku-

materialistlikku eneseteostust). (EIA 2007, lk 71).

Positiivselt märgitakse aruandes seda, et välisele teravusele vaatamata ei halvenenud kriisi

Samas rõhutatakse, et nii eestlaste kui ka mitte-
eestlaste puhul on tegemist väärtuste ja identitee-

mõjul tegelikud suhted eri rahvusest inimeste vahel
nende konkreetses elukeskkonnas.

tide paljususega, erinevustega nii põlvkondade kui

Aprillisündmuste positiivseks efektiks peetakse

ka erisuguse sotsiaalse positsiooni ja materiaalse

ka ühiskondliku diskussiooni käivitumist lõimumis

toimetulekuga inimeste vahel, kusjuures noore-

protsessi olemuse, vajalikkuse ning sisu üle, seal-

mate earühmade mentaalsetes orientatsiooni-

hulgas ka eestlaste rolli üle selles protsessis.

des võib täheldada tarbimisühiskonnale omast
sarnastumist globaliseerumise ja eneseteostuslike
väärtuste tõusu näol.

tõdeda, et peale aprillikriisi mõistis
”eestiVõime
avalikkus, et integratsioonipoliitika edukus

Pronkssõduri kriisi põhjused ja mõjud leiavad

on kogu Eesti arengu, nii eestlaste kui ka mitte-

EIA 2007 lehekülgedel põhjalikku kajastust. Aru-

eestlaste turvalise tuleviku üks sõlmküsimusi.

andes tõdetakse, et toimunu sügavamad põhjused

Diskussioonist jäi kõlama, et lõimumisprotsessi
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edukust hinnates, selle tuleviku üle arutledes

nende lõimumishoiaku alusel. EIA 2007 toob ära

ei saa ei eestlasi ega mitte-eestlasi vaadelda

selle jaotuse: 36% iseloomustas selgelt positiivne

vastanduvate kogukondadena. Sotsioloogilised

ja avatud hoiak, 40% olid kahtlejad, st vähem posi-

uuringud näitavad, et nii eestlaste kui ka muude

tiivse, osaliselt negatiivse või ebakindla hoiakuga,

rahvuste seas on välja kujunenud nii lõimumise

23% aga olid selgelt tõrjuva, sallimatu suhtumisega

pooldajad kui ka sellesse kahtlevalt või eitavalt

lõimumisprotsessi eesmärkidesse ja teistest rahvus

suhtuvad rühmad. (EIA 2007, lk 83)

test inimeste kaasamisse.
Väga vähesel määral ilmnes positiivsem lõimu-

Selleks, et neid rühmi iseloomustada, pakutakse

mishoiak nooremate ja kõrgharidusega inimeste

EIA 2007-s välja lõimumisindeks, mis hõlmab 7

seas, samas oli sotsiaalsete kihtidega seos mini-

tunnust: eesti keele oskust, kodakondsust, eesti-

maalne.

keelset suhtlust, eestlastest sõprade või lähedaste

Lõimumisvalmiduse vähest seost sotsiaal

omamist, Eesti-keskset identiteeti ja usaldust Eesti

demograafiliste tunnustega ja ilmselt sügavamat

riigi vastu. Vastavalt lõimumisindeksi väärtusele

isiksuslikku olemust ning suhtelist muutumatust on

tuuakse aruandes välja neli eri lõimumistasemega

esimest korda täheldanud Jüri Kruusvall, kes leidis

mitte-eestlaste rühma: 1) need, kes pole ühegi tun-

2000. aasta integratsioonimonitooringu tulemusi

nuse alusel lõimunud, st kellel praktiliselt puudub

analüüsides, et tõrjuv hoiak lõimimise suhtes ise-

positiivne seos Eesti ühiskonnaga (sellesse rühma

loomustab viiendikku eestlastest. „Seda viiendikku

sattus vaid 7% küsitletud mitte-eestlastest); 2) need

jagub üsna ühtlaselt kõigisse eestlaste vanuse-,

31%, kes on nõrgalt lõimunud (st vaid 1–2 lõimu-

hariduse- ja sissetulekurühmadesse. Seega esi-

mise tunnusega); 3) kolmandik (34%), kes on n-ö

neb tõrjuv hoiak muulaste suhtes eestlaste hulgas

keskmisel tasemel (3–4 lõimumise tunnust); 4)

tõenäoliselt n-ö pesakonniti (perekondades, terri-

need, kelle kohta võib öelda, et nad on täielikult

toriaalsetes või tööalastes kooslustes jne).”

Eesti ühiskonda lõimunud, keda iseloomustab 5–7

Neid tähelepanekuid üldistades rõhutatakse EIA

lõimumise tunnust. Selliseid tugevalt lõimunud

2007 lõimumist puudutava peatüki kokkuvõttes:

venekeelse taustaga Eesti ühiskonna liikmeid oli
küsitletute seas veidi üle veerandi (28%).
Aruandes tõdetakse, et

nii eestlaste kui ka teiste rahvuste seas on
”vähemuses
(moodustades ca kolmandiku kummaski keelekogukonnas) need inimesed, kes
on valmis süvatasandil lõimumiseks, tegelikuks

integratsiooniprotsessi tulemuslikkuse olu
”liseks
teguriks on selle protsessi kahepoolsus, nii

koostööks ja dialoogisuhteks ühise Eesti rahva

eestlaste kui ka teiste rahvuste esindajate hea

võtta endale arvamusliidri roll on määrav, et ühis-

tahe üksteisemõistmiseks ja koostööks Eesti ühis-

konnas kujuneks üldine lõimumist ja koostööd

konnas. Seega on lisaks mitte-eestlaste lõimu-

soosiv õhkkond. (EIA 2007, lk 85–86)

liikmetena. Nende nähtavus avalikkuses, julgus

mistaseme arvestamisele oluline teada ka seda,
kui suur on eestlaste valmisolek teistest rahvus-

Samas hoiatatakse, et nii eestlaste kui ka muu-

test eestimaalaste tunnustamiseks võrdväärsete

laste seas on küllalt suur ja häälekas segment

ühiskonnaliikmetena ning nende kaasamiseks

(kümnendik kuni veerand) täiesti negatiivse hoia-

Eesti ühiskonna ja majanduse arendamisse, seal

kuga inimesi, kes on valmis oma eitavat hoiakut

hulgas otsustuste tegemisse. (EIA 2007, lk 85)

lõimumise ja teistest kultuuridest inimeste suhtes negatiivseid hoiakuid ja hinnanguid oma

Selle teadasaamiseks jagati ka 2007. aasta

ümbruskonnas ja isegi kogu ühiskonna ulatuses

juunis küsitletud eestlased vanuses 15–74 aastat

võimendama. Ehkki neid on mõlemas vähem
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kui positiivse hoiakuga inimesi, võib nende mõju
muutuda teatud olukorras määravaks, arvestades
küllalt suurt kahtlejate, ettevaatlikult lõimumisse

4. EESTI MAJANDUSSTRUKTUURI TULEVIK
TOIMETAJA ERIK TERK

suhtujate hulka, kelle hoiakuid on kerge mõjutada
nii positiivses kui ka negatiivses suunas.

EIA 2007 lõpuosa, mida on toimetanud Erik Terk,

Hinnates 2007. aasta aprillis toimunud „pronks-

on traditsiooniliselt pühendatud inimarengu

sõduri kriisi” õppetunde, juhib EIA 2007 tähelepanu

majanduslikele eeldustele, keskendudes seekord

vajadusele mitte piirduda Venemaa propaganda

majandusstruktuuri tulevikule ja Eesti majandus-

mõjutuste rõhutamisega, vaid teha selgeks need

liku arengu stsenaariumidele, mille oli välja töö-

sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised prot-

tanud vastselt asutatud Arengufond.

sessid, mille tagajärjel üldse sai vene noorte seas

Eesti majandusstruktuuri analüüsides leiavad

tekkida valmisolek selliseks Eesti ühiskonnas tava-

majandusteadlased, et kui Eesti on mõnes muus

tult agressiivseks käitumiseks ja kujuneda suure osa

mõttes selgelt lähenenud EL-i enamarenenud

venekeelse elanikkonna seas arvamus, et noorte

majanduste tunnusjoontele, siis majandusstruk-

vägivallatsemise näol oli tegemist „õigustatud

tuuri dünaamika kohta seda kahjuks väita ei saa,

sotsiaalse protestiga”.

kuna erinevalt enamikust EL-i arenenud riikidest

Ühe põhjusena juhitakse tähelepanu Eesti

iseloomustab Eesti majandusstruktuuri tööstus-

riigi suutmatusele leida vahendeid oma elanike

lik-tehnoloogilist innovatsiooni toetava keskkonna

venekeelse osa kaasa haaramiseks Eesti inforuumi,

madal tase.

ühisesse avalikku sfääri.
on mõjukam, kui sellele on tekki”nudPropaganda
soodne pinnas venekeelse elanikkonna hul-

majanduse struktuur pigem kreekastub
”kuiEesti
luksemburgistub. /---/ Liikumine tööstuselt
ära suhteliselt madala innovatiivsusega kau-

gas valitseva infolõhe, lahendamata sotsiaalsete

bandusele on olnud selgelt domineerivam kui

probleemide, ebaõiglasena tajutud majandus-

liikumine tegelikult kaasaegse postindustriaalse

liku ebavõrdsuse või kogukondliku tõrjutuse ja

teenusmajanduse suunas. (EIA 2007, lk 95, 96)

kapseldumise näol. (EIA 2007, lk 86)
EL-27 majanduse nn struktuuripositsioonide
Aruandes rõhutatakse, et rahvustevahelise

võrdlevast hindamisest nähtub, et Eesti majanduse

võõrdumuse ja umbusu ületamiseks on vaja tõsi-

tootlikkus on oluliselt madalam hinnangulisest

semalt tegeleda hariduslike ja karjäärivõimaluste

tasemest ehk sellest tasemest, mis võiks Eestil

võrdsuse tagamise, lõimunud mitte-eestlaste sot-

olla, kui toimiksid vaid EL-27 riikide majandus-

siaalse tunnustamisega, naturaliseeritud koda-

struktuuris aastatel 2000–2005 avaldunud üldised

nike aktiivse kaasamisega. Samas märgitakse, et

seaduspärad.

Eesti venekeelselt meediaväljalt on puudu koha-

Kuna aruandes on rõhutatud eesmärki liikuda

lik tasand, pilk kohaliku venekeelse elanikkonna

oskusmajanduse mudelilt teadmusmajanduse

argipäeva ning tema vaatenurga esindamine Eesti

mudelile, peab selle muutusega kaasnema ka

avalikus ruumis.

vastav muutus tööhõives ja hariduses. Aruandes
hinnatakse kriitiliselt Eesti tööhõive struktuuri, mis
võrreldes Euroopa riikide hõivatute jagunemisega
ametikohtade lõikes paistab silma oluliselt suurema vähekvalifitseeritud tööjõu, eelkõige füüsilist
tööd tegevate töötajate, nn sinikraede osakaalu
poolest. Lugejale tehakse selgeks, et see statistiline
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pilt ei kattu avalikkuses valitseva hoiakuga Eesti

hinnatakse universaalsete oskustega töötegijat,

kui ametnike, kaupmeeste ja ärijuhtide riigi suhtes.

kes on paindlik ning keda on võimalik rakendada
tootmisprotsessi eri lülides. Samal ajal aga vajavad

Valgekraede osas on Eestis Euroopa kesk
”misest
oluliselt enim hõivatuid vaid ISCO esime-

aega. Paraku ei ole väga palju selliseid ettevõtteid,

ses grupis – seadusandjad, kõrgemad ametnikud

kes oleksid jõudnud teadmuspõhise majanduse

ja juhid. Marginaalselt ületame foonimaid ka

staadiumisse, kus

tööprotsessis toimuvad muutused palju rohkem

tippspetsialistide osatähtsuselt. Ülejäänud valge
keskmisest vähem töötajaid. /---/ Sinikraede osa-

õpetatud oskustele ja sobilikele hoiaku”telekätte
lisandub veel üks väga oluline komponent:

kaal Eesti hõives on Euroopa keskmisest kõrgem

tehnoloogiat, sotsiaalseid oskusi ja ärilist aru-

enamiku peagruppide osas. /---/ Lisaks sellele,

saama integreeriv oskusteave. Siia alla kuuluvad

et Eestis on enam hõivatud inimesi sinikraede

nii formaalhariduslikult omandatavad teadmi-

ja vähem valgekraede ametikohtadel, on meil

sed, et inimene tuleks toime näiteks keeruliste

suhteliselt vähem hõivatuid ka kõrgharidust

programmeeritavate tööpinkidega, kui ka tead-

eeldavatel kõrge kvalifikatsiooniga valgekraede

mine, kuidas asju korraldada, n-ö projektijuhi

ametikohtadel. (EIA 2007, lk 98)

kompetents. (EIA 2007, lk 98)

kraede gruppides on Eestis hõivatud Euroopa

Ühelt poolt põhjustab eelkirjeldatud situatsiooni

Sellist mitmekülgsete pädevustega inimest

Eesti majandusharude struktuur, kus suurem roll

nimetavad autorid teadmustöötajaks. Tema pea-

on rohkesti sinikraesid vajavatel tootmissektoritel,

mine erinevus tavapärasest oskustöölisest või

teisalt aga ka see, et tootmissektorite sees kasu-

isegi laiemat kompetentsi omavast tavatöötajast

tatav tehnoloogia lähtub suures osas madalat

seisneb selles, et kui viimastele tuleb suhteliselt

kvalifikatsiooni eeldavast tööjõust.

täpselt kirjeldada tööülesannet ning lahendusi
lõpptulemuse saavutamiseks, siis teadmustöötaja

See kujutab endast olulist pidurit majanduse
”ümberkujundamisel,
kuna füüsilist tööd tegev

töötaja ise välja pakkuma, piisab, kui talle on vastav

tööjõud, eriti kui tema kutseharidus on olnud

tööülesanne püstitatud. EIA 2007 autorid lisavad:

puhul eeldatakse, et konkreetse lahenduse peab

suunatud pigem kitsaste funktsioonide täitmiMeie praegune tööhõivestruktuur ei ole majan-

Tänases Eestis kohtame veel suhteliselt sageli
”arusaama,
et meil on liiga palju kõrgharidusega

duse kallinemise tingimustes tegelikult jätkusuut-

töötajaid, meil oleks vaja rohkem kitsa profiiliga

lik ja Eesti praeguse tööjõu ümberkohandumine

oskustöölisi jne. Nende väidete taga on tihti

teistsugusele tööle on suuri pingutusi nõudev

püüd säilitada konkurentsivõimet tänu madalale

protsess. (EIA 2007, lk 98)

lisandväärtusele ning odava tööjõu kasutamiseks

sele, on uutele ametitele raskelt ümberkohanduv.

sobivale majandusstruktuurile. Eelnevad anaAutorid Tiiu Paas ja Jüri Sepp nõustuvad, et
ühiskonna tasandilt vaadates ja arengut üldmajan-

lüüsid näitasid, et tegelikult ei ole see võimalik.
(EIA 2007, lk 99)

duslikult hinnates on Eesti juba suhteliselt edukalt
siirdeprotsessi seljataha jätnud ning üles ehitanud

Samas tunnistatakse raskusi tööjõu vajalike

toimiva turumajanduse. Neid majandusharusid,

omaduste kindlakstegemisel ja nende sisseviimi-

kus domineerivad n-ö puhtalt liinitöölised või kitsalt

sel kutseõppe või kõrgkoolide programmidesse.

spetsialiseerunud oskustöölised, jääb siiski järjest

Avatud majandusele peaks vastama ka avatud

vähemaks. Autorid on veendunud, et järjest rohkem

õppe edendamine, mis looks pideva ümberõppe
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Iiri kogemusest leitakse Eesti jaoks seitse õppe-

võimalused, mida teadmusmajanduses vajab
isegi formaalsete tunnuste järgi suhteliselt kõrgelt
kvalifitseeritud tööjõud. Elukestva õppe süsteemi
puudumine, samal ajal kui majandus kiiresti areneb,
on tekitanud olukorra, kus inimkapital deformeerub (vananeb) väga kiiresti ja esialgsest suhtelisest

tundi:
• Suuri muudatusi on kõige kergem sisse viia
rasketel aegadel.
• Sotsiaalpartnerite koostöö on oluline tingimus
arenguedu jätkamisel, ilma nendevahelise

eelisest võib saada arengu takistaja. Seetõttu muu-

vastastikuse arusaamata võib edutee kergelt

tub majanduse kiire arengu tingimustes inimeste
õppimisvõime üheks kõige olulisemaks tööjõudu
iseloomustavaks teguriks.

”olulised, aga veelgi tähtsam on töötajate võime,
Omandatud haridustase ja eriala on küll väga

katkeda.
• Kuigi edu võib ilmneda küllaltki lühikese
perioodi jooksul, peab selle saavutamiseks
pikaajaliselt töötama.
• Hariduse tähtsust on võimatu ülehinnata;
haridussüsteem peab vastama ja reageerima

võimalused ja soov ennast pidevalt täiendada,
olemaks kursis kõige uuega, mis nende töövaldkonnas toimub. Ilmselt peaks riiklik poliitika
pöörama praegusest suuremat tähelepanu raskesse seisu sattunud harude ettevõtete töötajate
täiend- ja ümberõppele (EIA 2007, lk 100)

tööturu vajadustele.
• Pingutades on võimalik riiki investeerima tuua
soovitud ettevõtted.
• Proaktiivse lähenemise ja tegusa kompetentsi
keskuse (Iirimaal IDA) oluline roll.
• Oskusliku tegutsemise korral on võimalik väliskapitali riiki sisse meelitada vastavalt riiklikele

Nii jõuavad EIA 2007 majanduspeatüki autorid

(tehnoloogilistele, sektoriaalsetele, regionaal-

samade järeldusteni, mida on varasematel aastatel

setele) prioriteetidele (EIA 2007, lk 104)

esitanud EIA haridusprobleeme käsitlenud autorid: Eesti tuleviku seisukohalt on võtmeküsimus

Taanit iseloomustatakse rahvusvahelistes võrd-

hariduse ja tehnoloogia ning majanduse arengu

lustes ühe eelistatuma elupaigana – see on riik, kus

asünkroonsuse ületamises, vastastikku sidustatud

on kõrge SKT elaniku kohta, suured sotsiaaltoetu-

uuenemisprotsessini jõudmises. Paraku on selle

sed, madal tuludiferents ning pikaajaline poliitiline

eesmärgi elluviimine ka tänases Eestis veel visioo-

stabiilsus. Rõhutatakse, et taanlaste rikkus põhi-

nide, mitte konkreetsete muutuste faasis.

neb kõrgetel tööhõive ja tootlikkuse näitajatel. Kui

EIA 2007-s esitab Erik Terk ka eeskujud, mida

majandusteadlased räägivad Taani mudelist, siis

Eesti võiks järgida soovitud majandusarengu

üldjuhul peavad nad selle all silmas aga Taani töö-

pöörde ellu viimiseks. Need leitakse kahest edukast

turu ülesehitust ja korraldust (nn paindlik turvalisus

väikeriigist – Taanist ja Iirimaalt.

ehk flexicurity), aga ka ettevõtete võrgustumist.

Kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas on Iiri-

Taani mudeli kesksed institutsionaalsed aspektid

maa olnud oma majandusarengu edendamisel üks

on poliitilise ja majandusliku detsentraliseerituse

proaktiivsemaid, kusjuures üle nelja kümnendi on

kõrge määr; majanduse põhinemine väikese ja

keskset rolli mänginud otseste välisinvesteeringute

keskmise suurusega ettevõtetel; majanduse ava-

ligimeelitamine.

tus väliskaubandusele, suhteliselt homogeenne
ja aktiivne ühiskond.
Üheks omapäraks Taani majanduse juures on
eri huvigruppide läbirääkimiste ja kokkulepete suur
tähtsus, millele pandi alus juba üle-eelmise sajandi
lõpus. Just kokkulepete saavutamise raskus eristab
Eestit Taanist negatiivses mõttes.
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Ka Eestile üha suuremaks probleemiks muutu-

Sellest järelduvalt valiti Erik Tergi juhtimisel

vad tööjõukulud on Taanis ühed kõrgemad maail-

koostatud tulevikustsenaariumide üheks põhidi-

mas. Taani on lahenduse leidnud selles, et töötlev

mensiooniks ettevõtete ning indiviidide muutumis-

tööstus muutub aina rohkem teadmistepõhiseks

ja koostöövõimekus. Küllalt oluline potentsiaalne

ning tööjõu intensiivsus väheneb. Et tagada Taani

roll taoliste muudatuste toetamisel on valitsus-

majandusmudeli edu ka tulevikus, on valitsus ette

sektoril. Seetõttu valiti arengustsenaariumi koos-

võtnud täiendavaid samme, näiteks töötanud välja

tamisel teiseks põhidimensiooniks valitsussektori

globaliseerumise strateegia.

võimekus vajalike muutuste tekkele kaasa aidata.

EIA 2007 toob välja Taani õppetunnid Eestile:

Valitsussektor saab olla kas passiivne (st toi”muvaid
protsesse valdavalt kõrvaltvaatajana jäl-

• Riigil on võimalik vastavate poliitikate kaudu

giv) või aktiivselt sekkuv, protsesside käivitamisel

riigi ettevõtlusstruktuurile ja sealtkaudu ka

katalüsaatori toimet omav ja neid toetav. Seda

majandusstruktuurile mõju avaldada, initsiee-

mõju saab valitsussektor avaldada nii otseselt

rida teatud arenguid või aidata kaasa majan-

majanduspoliitikate sh ettevõtluse toetamise

duse dünaamikale soovitud suunas, seda ka

poliitikate kaudu kui ka majandusega seostuvate

liberaalse turumajanduse ja majanduse rahvus

muude poliitikate, nagu näiteks hariduspoliitika,

vahelistumise tingimustes.

teaduspoliitika, migratsioonialane poliitika jt

• Tulemuste saavutamiseks on vajalik nii riigi ja

kaudu. (EIA 2007, lk 108)

ettevõtluse koostöö kui ka sotsiaalpartnerlus
(tööandjad, töövõtjad), viimase esinemisvormid

Arvestades ühelt poolt Eesti majanduse rahvus-

võivad olla siiski küllalt erinevad, sõltudes riigi

vahelistumise astet ja teiselt poolt seda arengu

traditsioonidest.

staadiumit, kuhu oleme jõudnud (lihtsamat tüüpi

• Ülioluliseks arenduspoliitika komponendiks on

majandustegevuse võimaluste ammendumine),

hariduspoliitika, eriti täiend- ja ümberõpe.

tõusevad arengu kaheks võtmesõnaks ekspordi

• Majandusarengu kiirendamise jaoks ei ole

edendamine ja innovatsioon.

ilmtingimata vaja üldist madalat maksukoor-

Kahe põhidimensiooni võimalike kombinat-

must, küll aga ettevõtete jaoks soodsat maksu

sioonide alusel pakutakse välja nelja stsenaariumi

süsteemi. (EIA 2007, lk 106)

majanduse arenguks, millele anti nimeks „Seisev
vesi”; „Looduslik valik”; „Tühikäik” ja „Põhjatäht”.

EIA 2007 juhatab lugeja järelduseni, et peamine oht Eesti majanduskasvu jätkusuutlikkusele

• „Seisev vesi” on stsenaarium, kus ettevõtlus jät-

ja ühtlasi ka võimalus meie majanduse edasise

kab senist aeglast ümberstruktureerumist ja riik

konkurentsivõime suurendamiseks peitub meie

ei pea vajalikuks või ei suuda oma majandus-

majanduses endas ja seostub selle seni liiga aeg-

ja ettevõtluspoliitikat oluliselt efektiivsemaks

laselt moderniseerunud struktuuriga.

muuta.
• „Tühikäik” on stsenaarium, kus riik küll akti-

ei ole seega niivõrd väliskeskkon”nastProbleem
tulenevate löökide ohu tõenäosuse järsus

veerub ja üritab midagi olulisemat ette võtta,

tõusus, kui selles, et Eesti majanduse struktuur

initsiatiivi ja kaasamängimistahtega või osutub

ei vasta selle väliskeskkonna üldtrendile, kuhu

mingil muul põhjusel ebaefektiivseks.

kuid riigi tegevus ei haaku ettevõtluse soovide,

me EL-iga liitudes oleme sattunud. Otsustavat
rolli mängib seega kõigi majandussubjektide
muutumisvõimelisus. (EIA 2007, lk 108)
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• „Looduslik valik” on stsenaarium, kus ettevõtted

Kokkuvõttes on EIA 2007 (mis ilmus aastal

aktiviseeruvad (või on sunnitud aktiviseeruma),

2008, puhkeva ülemaailmse majanduskriisi algu-

kuid nende tegevus on domineeruvalt indivi-

ses) tunnistuseks selle suure arengupotentsiaali

dualistlik, kooperatsioonis peituvaid võimalusi

kohta, mille Eesti suutis välja arendada kolme

ei kasutata.

aasta jooksul peale EL-i astumist. Selgusele on

• „Põhjatäht” on stsenaarium, mille puhul suude-

jõutud nii võimalustes, mida kätkeb tehnoloogilise

takse ühendada ettevõtluse hoogustuval koos-

arengu eeliste võimalikult kiire ja täielik kasutamine

tööl ja võrgustumisel/klasterdumisel põhinev

majanduslikust mahajäämusest ülesaamiseks, kui

initsiatiiv ja riigipoolne toetav tegevus ning tekib

ka põhilistes probleemides ja raskustes, mis Eesti

arenguhüppeks vajalik võimendus. (EIA 2007,

ühiskonda takistavad sellele kiirele arengurajale

lk 109)

astumisel. Neid raskusi nähakse eelkõige ühiskonna väheses sidususes, sotsiaal-majanduslikus

Autorite arvates on arengustsenaarium „Põhja

ja rahvuslikus lõhestumises, samuti ka väheses

täht” teiste stsenaariumidega võrreldes ilmselgelt

koostöövõimes riiklike ja majandusorganisatsioo-

kõige eelistatavam. Samas nõuab aga sellele

nide vahel. Kuigi ülemaailmse majanduskriisi jäine

arengurajale suundumine ja tema väljakutsetele

haare oli juba Eestiski tuntav, on EIA 2007 veel

vastamine kõige enam pingutust. Muu hulgas

kantud kiire majanduskasvu ja heaolu paranemise

eeldab see kujunenud mõtteinertsi ületamist ja

hoost, kavandades julgelt tulevikku.

senisest tunduvalt efektiivsemate uute koostöö
mudelite loomist poliitikute, riigiametnike, ettevõtluse esindajate ja avalikkuse vahel.
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3. EIA 2008: Inimareng ja
elukvaliteet
Peatoimetaja Marju Lauristin
Toimetajad Ene-Margit Tiit, Ain Aaviksoo, Dagmar
Kutsar, Triin Vihalemm, Veronika Kalmus, Margit Keller,
Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Erik Terk

EIA 2008 koostamine oli usaldatud Tartu ülikoolile, peatoimetajaks sai Marju Lauristin. Uuenes nii
autorkond kui ka EIA formaat, olles vormilt nüüd
rangemalt ühe läbiva teema ümber koondatud
teadusartiklite kogumik.
EIA ilmumise asjaks oli maailmas puhkenud
finantskriis, mille laine oli jõudmas ka Eestisse.
Seetõttu on EIA 2008 tagasivaateks saavutatud,
kuid juba käest libisevale kiirele kasvuperioodile
Eesti majanduses koos sellest johtunud heaolu
tõusuga. Peatoimetaja eessõna võtab ilmumishetke meeleolu kokku järgmiselt:
aasta tagasi valiti seda raportit välja andva
”EestiKuiKoostöö
Kogu poolt tänavuse inimarengu
aruande läbivaks teemaks elukvaliteet, olid silme

Eesti inimarengu aruanne 2006 esikaas.

ees rõõmsamad väljavaated Eesti elu paremaks
muutumisest. Ometigi peame elukvaliteedile mõtlemist eriti oluliseks uues olukorras, kui on selge,
et raha on mullusest vähem nii riigi kui pere eelarves. Just nüüd on vaja eriti täpselt vaagida, mis on
elus kõige olulisem. /---/ Kuid ühistest muredest

1. EESTI INIMARENGU INDEKS
JA SELLE KOMPONENDID
ENE-MARGIT TIIT

rääkides on autorid samal ajal toonud lugejate
ette pildi kiiresti arenenud ühiskonnast, mis jõu-

EIA 2008 on võtnud tähelepanu fookusesse Eesti

dis viimaste aastate jooksul oma heaolu taseme,

inimarengu suurima mure: iibe ja eluea probleemid.

infokülluse, eluviisi ning eluga rahulolu määra

Eestit, nagu ka teisi Ida-Euroopa riike, tabas pärast

poolest peaaegu järele sellele „läänelikule elu

raudse eesriide langust ootamatu rahvastikukriis.

standardile”, mis kümmekond aastat tagasi tun-

Eestile pärast taasiseseisvumist osaks saanud

dus veel kauge ja kättesaamatu. (EIA 2008, lk 9)

sündimuse järsust langusest ja oodatava eluea
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lühenemisest tulenenud kriisi kirjeldamisel kasu-

tõhusale imikusurmade vähenemisele püsib Eesti

tatakse mõistet „demograafiline šokk”. Selle põh-

koos Läti ja Leeduga oodatava eluea pikkuselt EL-i

juseks olid suured muutused ühiskonnas. Ühest

liikmesriikide lõpus. Seda olukorda kommentee-

küljest toimetulematus muutunud ühiskonnas ja

rides väidetakse:

elukorralduses, teisest küljest aga ühiskonna avagas eriti Euroopa demokraatlikes riikides juba palju

On selge, et Eesti võimalik tõus inimarengu
”järjestuses
on vältimatult seotud keskmise ooda-

varem toimunud naise ühiskondliku positsiooni

tava eluea suurenemisega, eriti meeste osas. Ilma

muutumine ning pere ja abieluga seotud väärtuste

selleta ootab meid pigem tagasikäik, sest prakti

ümberhindamine.

liselt kõigis arenenud riikides keskmine oodatav

nemisega seotud võimaluste avardumine, sealhul-

Aruandes kirjeldatud demograafiline šokk oli

eluiga mitte ainult ei ole Eestist märgatavalt

1990-ndate esimesel poole Eestis väga intensiivne:

kõrgem, vaid ka kasvab kiiremini – eriti meeste

abiellumus vähenes enam kui kahekordselt, sündi

osas. Kindlasti võib Eesti elanike madala kesk-

mus langes aastail 1990–1994 keskmiselt 10% aas-

mise eluea põhjusi otsida nii meie ajaloost kui ka

tas, keskmine oodatav eluiga langes 1994. aastaks

kliimast, võib-olla isegi geneetikast, ent põhja-

madalaimale tasemele viimase 35 aasta jooksul.

naabrite näide kinnitab, et riigi sihikindel poliitika

Negatiivse loomuliku iibe tulemusena vähenes

elustiili kujundamisel ja tervisliku elu väärtusta-

rahvastik 1990-ndate teisel poolel ligi 0,5% aas-

misel suudab ka selle näitaja taset märgatavalt

tas. Tugevasti negatiivne oli ka rändeiive. Selle

parandada ja tagada riigi kõrge koht inimarengu

tulemusena oli 1989. ja 2000. aasta loenduste

osas. (EIA 2008, lk 30)

vahel rahvastik vähenenud enam kui 12% võrra.
Hoolimata oma tugevusest, hakkas demograafiline

Aruandes tuuakse ära ka Eesti rahvastiku vähe-

šokk Eestis taanduma märksa kiiremini kui enami-

nemise sünge prognoos aastani 2060. Rahvastiku

kus teistes siirderiikides. Aruandes rõhutatakse, et

vähenemise häirekell on Eesti inimarengu aruan-

perekonnaalaste hoiakute muutused olid Eestis

netes jätkuvalt kõlanud, eriti võrdluses meile nii

alanud juba mõnekümne aasta eest: vabaabielu

kliima kui kultuuri poolest lähedaste Põhjamaade

oli küllaltki levinud vähemalt seadusliku abielu

positiivse prognoosiga.

eel, ühiskonnas aktsepteeriti nii vallaslapsi kui ka

Rahvastiku vähenemise probleem seostub ka

üksikvanemaid. Šoki põhjaks võib lugeda aastat

rändeteemaga nii ajaloolises perspektiivis kui ka

1994, sellest aastast peale on oodatav keskmine

ettevaatavalt. 2008. aastaks oli valdavalt mitte-

eluiga pidevalt kasvanud.

eestlaste ja mittekodanike välja- (tegelikult tagasi-)

Aruandes märgitakse positiivselt alates 2004.

ränne itta asendunud valdavalt Eesti kodanike välja

aastast rakendatud vanemahüvitise mõju sün-

rändega põhja ja läände. Nenditakse, et Soome on

dimusele. Mitmesuguste hinnangute alusel on

alates EL-i astumisest rännanud 13 000 Eesti ela-

vanemahüvitise mõjul sündimus suurenenud

nikku ja kokku on aastatel 2004–2007 väljaränne

5–10% ulatuses, kusjuures mõju on seni olnud

olnud 17 000 inimest, sisseränne aga ca 8000.

püsiv ja aastate lõikes kumuleerunud. Summaarse

Murega nenditakse hoogustunud siserännet, mis

sündimuskordaja senine kasv Eestis pole siiski pii-

tühjendab maa-asulaid ja väikelinnu suurlinnade

sav rahvastiku jätkusuutlikuks arenguks.

kasuks. Samas aga on kasvanud ka linnast maale,

Peale madala sündimuse on Eesti rahvastikku
kokku sulatamas ka kõrge surevus, eriti noore-

seda küll põhiliselt Tallinna lähivaldadesse kolinute
hulk, milles nähakse uut ja kasvavat trendi

mate ja keskealiste meeste seas, mida põhjustab

Erinevalt elueast on inimarengu põhikomponen-

vägivaldsete ja õnnetussurmade ning stressi kõrge

tide hulka kuuluv haridus Eesti kohta inimarengu

tase. See on peamine põhjus, miks vaatamata

rahvusvahelises pingereas alati kõrgemale tõstnud.
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Selle põhjuseks pole ainult Euroopa parimatega

elab hästi. Ootuspäraselt kõige enam on majan-

võrdne kirjaoskus ja haridustase, vaid ka hariduse

dusliku olukorraga rahul kõrgema sissetulekuga

kvaliteet. 2008. aasta EIA haridusele pühendatud

isikud (86%), kuid ka madalama sissetulekuga

alapeatükk toetub selle tõestamisel 2006. aasta

inimeste majanduslik kindlustunne oli viimastel

PISA uuringu tulemustele, mille järgi on Eesti

aastatel tunduvalt kasvanud (24% võrra). Mada-

hariduse kvaliteet maailmas viiendal ja Euroopas

lama sissetulekuga inimeste elujärje paranemine

Soome järel teisel kohal. Tuuakse esile juba tollal

ja toimetulekutasemete ühtlustumine suurendab

ilmnenud Eesti hariduse kolm nõrka kohta: tubli

ühiskonna üldist elukvaliteedi taset.

keskmise kõrval liiga väikese tipptulemuste osakaal

Materiaalse elukvaliteedi tõusu majanduskriisile

(andekate probleem), Eesti koolilaste tagasihoidlik

eelnenud aastatel kinnitab ka elanike tarbimis

loodusteaduste ja matemaatikahuvi ning venekeel-

võimaluste kasv. Ligemale 80% küsitletutest leiab,

sete koolide tulemuste tugev mahajäämus eesti-

et nende perel jätkub raha eluasemekulude kat-

keelsetest koolidest. Eri valdkondadega seotud

teks ja korralikuks toitumiseks. Seevastu suuremad

huvide disproportsioon on põhiteema kõrg- ja tea-

väljaminekud, nagu reisimine või elamispinna

dushariduse käsitlemisel: tehniliste alade õppijate

remont ja meelepärane sisustamine, on siiski

arv, mis on ainult kuuendik kõigist õppuritest, ei

taskukohased vaid vastavalt 10 ja 17%-le vastaja-

ole piisav majanduse innovatiivseks arendamiseks.

test. Ilma probleemideta oli 2006. aastal võimeline

Nii tervise kui ka haridusega seotud probleeme

endale nädalast puhkust kodust eemal lubama

vaadeldakse EIA 2008-s põhjalikult seoses pea-

33% vastanutest, 1999. aastal 19%.

teema – elukvaliteediga.
Materiaalne olukord
Sissetulekute kasv aastatel 2003–2006 oli ligikaudu

2. TERVIS JA ELUKVALITEET
TOIMETAJA AIN AAVIKSOO

1,6-kordne.
Üldine sissetulekute kasv on eri leibkonnatüüpe

2008. aasta inimarengu aruanne võib rahuldusega

erinevalt puudutanud. Üheliikmeliste leibkondade

esile tuua, et pärast 1990-ndate langust on Eesti

seas on toimunud suhteliselt tugev vanusepõhine

rahvastiku tervis viimastel aastatel paranenud.

polariseerumine – noorte üksi elavate inimeste sisse

Siiski olid Eesti rahvastiku tervise koondnäitajad

tulekud on varasemaga võrreldes tunduvalt kas-

ikka veel kehvemad valdava osa Euroopa riikidega

vanud, samas on pensionide kasvutempo jäänud

võrreldes.

sissetulekute üldisest kasvust aeglasemaks, mis

Eestis kasvas iseseisvuse taastamise järg-

tingib ka eakate suhtelise vaesusriski tõusu. Lastega

selt (1990–2000) sotsiaalne ebavõrdsus tervise

täisperede seas on toimunud pigem sissetulekute

valdkonnas, mis avaldub nii eri rahvarühmade

ühtlustumine – vähenenud on nii vaesusriskis ole-

tervisehinnangutes, tervisekäitumises kui ka ter-

vate perekondade hulk kui ka üldine sissetulekute

vishoiuteenuste kättesaadavuses. Halvaks või

tase keskmise sissetulekuga võrreldes. ESA andme-

väga halvaks hindas oma terviseseisundit vaid 5%

tele tuginedes on kõige väiksem suhtelise vaesuse

jõukamatest ning veerand vaesematest elanikest,

risk ühe või kahe lapsega täisperedel (11%) ning

mis selgelt peegeldab halvema tervise koondumist

suurim üksikvanemaga leibkondades (44%). Samas

vaesematesse elanikkonnakihtidesse. Võrreldes eri-

on üheliikmeliste leibkondade vaesusrisk kasvanud

nevusi tervises rahvuste lõikes, ilmnesid eestlaste

30%-lt 2000. aastal ligi 50%-ni 2006. aastal.

ja mitte-eesti meeste eeldatava eluea arengus olu-

2004. aastaga võrreldes on keskmine rahul-

lised erinevused. Eesti emakeelega meeste kesk-

olu sissetuleku tasemega tõusnud. Ligemale 70%

mine eluiga oli 1970. aastatel võrreldav Euroopa

leiab, et saab praeguse sissetulekuga hakkama või

keskmisega, mitte-eesti emakeelega meeste puhul
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oli see näitaja kolme aasta võrra viletsam ning on

arvestades meie laiuskraadi ning ostujõudu, siis

võrreldav muu Euroopa 1950. aastatega. Esime-

liikumisaktiivsus on endiselt ebapiisav enamiku

sel taasiseseisvumise järgsel kümnendil vähenes

Eesti elanike puhul sarnaselt 1990. aastate algu-

märgatavalt just mitte-eesti meeste eeldatav eluiga

sega, vaatamata võimaluste olulisele paranemi-

(–3,2 aastat), samal ajal kui eestlastest meestel

sele. Ka riskikäitumine, eeskätt tööealiste meeste

halvenes see õige pisut (–0,8 aastat) ning naistel

hulgas, pole märkimisväärselt muutunud: alkoholi

toimus rahvusest sõltumata hoopis väike parane-

tarvitamine kasvab püsivalt ning suitsetamine

mine (+0,6 aastat).

väheneb visalt.

Elukvaliteediga otseselt seonduvatest tervise-

EIA 2008 tervise olukorda kajastav peatükk

näitajatest on kõige üldistavamaks „tervena elatud

pakub välja ka rea omapoolseid soovitusi selle

eluaastad”. Sünnimomendil ennustatava 52 tervena

kohta, kuidas tõsta tervisega seotud elukvaliteeti.

elatud aastaga asus Eesti 2006. aasta andmetel

Arvestades Eesti tervishoiusüsteemi rahastamise

nii meeste kui naiste tervise lõikes Euroopas ühel

eripära ning toetumist vaid poolele elanikkonnale,

viimastest kohtadest.

oleks tark seda tasakaalustada. Ühiskonna eduka

EIA 2008 rõhutab, et Eesti rahva tervena elatud

ning jätkusuutliku arengu seisukohast oleks olu-

aastate vähesuses on põhiline roll elulaadil ja ter-

line tagada põhiline esmatasandi arstiabi kõikidele

viseriske suurendaval käitumisel. Vähene füüsiline

elanikele, sõltumata nende sotsiaalsest seisundist

aktiivsus ja vale toitumine on laialt levinud üle

(sh kindlustusstaatusest). Terviseteenused, mida

kaalulisuse ja sellest johtuvate haiguste põhjustaja.

osutatakse avaliku raha eest inimese elukvaliteedi

Palju tähelepanu pühendab EIA 2008 ka alko-

parandamiseks, peaksid olema universaalsed ja

holist tingitud eluaastate kaotusele. Alkohol on

takistusteta kättesaadavad kõigile sihtrühma liik-

üks peamisi globaalseid riskifaktoreid nii sotsiaalse

metele, mitte ainult neile, kelleni on lihtsam jõuda.

kahju kui ka halvenenud tervise osas. Kuigi alko-

Professionaalne lähenemine tähendab siinkohal

holiga seotud suremus on suurim vanusegrupis

lahenduste suunamist mitte keskmistele, vaid

45–54, esinevad alkoholist põhjustatud surmad

spetsiifilistele sihtrühmadele.

ka nooremas eas. Noorte peamiseks suremuse
põhjuseks on vigastused ning oluline osa neist on
seostatav alkoholiga.
Tervisetemaatikat on aruandes valgustatud ka
majanduslikust ja korralduslikust küljest, arutades terviseteenuste kättesaadavuse probleeme.

3. EESTI ELUKVALITEET JA ELUGA
RAHULOLU RAHVUSVAHELISES
VÕRDLUSES
TOIMETAJA DAGMAR KUTSAR

Positiivsena on märgitud perearstiabi võrgustiku
arengut, mis katab ühtlaselt kogu riiki ning tagab

Elukvaliteedi mõiste ja olemus.

arstiabi üldiselt hea geograafilise kättesaadavuse.

Elukvaliteedi muutumine 1994–2008

Terviseteenuste kättesaadavuse olulisemad prob-

Kõige laiemas tähenduses iseloomustab elukvali

leemid on seotud esmatasandi teenuste piiratud

teet inimeste üldist heaolu.

valikuga, kvalifitseeritud tervishoiutöötajate puu-

Elukvaliteeti ei ole võimalik adekvaatselt kirjel

dusega äärealadel ning teenuste halva kättesaada

dada ainult objektiivsete elutingimustega (nt

vusega ravikindlustamata isikutele.

sissetulek, tervislik seisund, lähedaste arv või töö-

Potentsiaali rahvatervise arenguks on nii tervise

tingimused). Elukvaliteedi seisukohast on võrdselt

käitumise paranemises kui ka tervisesüsteemi

olulised ka inimeste subjektiivsed hinnangud oma

ulatuslikumas ja tõhusamas toimimises. Aruande

elutingimustele ning elule tervikuna. Aruandes

autorid leiavad, et kui toidusedeli tervislikumaks

on toodud rohkesti andmeid, mis iseloomustavad

muutumises on saavutatud üsna hea tulemus,

inimeste hinnanguid oma elukvaliteedile.
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Kui nende andmete alusel võrreldi pikemat aja-

riikide hulka Euroopas, edestades ühiskonna

perioodi, siis selgus, et elamistingimused on aja

kvaliteedi poolest üksnes Lätit ning individuaalse

jooksul paranenud. 2008. aastal leidis näiteks ligi

elukvaliteedi osas ka Slovakkiat. Eestiga samas

veerand inimestest, et nad on oma eluasemega

riikide grupis on ka teised Kesk- ja Ida-Euroopa

täiesti rahul ning pool, et nad on üsna rahul.

riigid (v.a Sloveenia), samuti Portugal. Kõrgeima

Sotsialistlikult süsteemilt kapitalistlikule

elukvaliteediga riigiks osutus selle analüüsi tule-

majandussüsteemile üleminek avaldas mõju ena-

musel Taani, kus kõik elukvaliteedi näitajad on

mikule eluvaldkondadele, kaasa arvatud leibkon-

ühtlaselt kõrged. Taanile järgnevad Norra, Rootsi,

dade elukorraldus ja eluaseme omandivorm. Just

Soome ja Austria. Kõikide Põhjamaade asumine

viimases on toimunud drastilised muutused: kui

elukvaliteedi pingerea tipus ei ole ilmselt juhus,

omandireformi algusaegadel, aastal 1994 oli oma

vaid iseloomustab valitud ühiskonnakorralduse

elamispinna omanikuks 26% leibkondadest, siis

jätkusuutlikkust ja head toimimist. Autor Kai Saks

2006. aastal oli omanikke juba 95% kõigist leib-

järeldab, et

kondadest, kusjuures omanikustaatus ei sõltunud
korrast. Samas see, et eluruumide omandivorm on

elanike madal individuaalne elukvaliteet
”on Eesti
„vastavuses” ühiskonna „madala elamisväär-

muutunud ja eluruumid on laienenud, ei kajastu

susega”. Pikaajaline majanduskasv on paranda-

otseselt elamistingimuste paranemises. Nii ei ole

nud inimeste elujärge, kuid ei ole olnud piisav

12 aasta jooksul muutunud leibkondade osakaal,

euroopaliku elukvaliteedi saavutamiseks. Kuna

kelle majapidamises on duši või vanni kasutamise

ühiskonna elukvaliteet ei ole oluliselt kasvanud,

võimalus (1994. aastal 71% ja 2006. aastal 73%).

siis võib see juba lähitulevikus hakata negatiivselt

Eesti 2000. aastate kiire majandusedu on oluliselt

mõjutama ka individuaalseid heaoluvõimalusi.

parandanud Eesti kohta Euroopa riikide järjestuses

(EIA 2008, lk 77)

leibkonnatüübist ega leibkonna materiaalsest olu-

ühe elaniku kohta laekuva sisemajanduse koguprodukti alusel. Kui 1997. aastal moodustas Eesti

Ühiskonna võimalused üldise elukvaliteedi tõst-

elaniku kohta laekuv sisemajanduse koguprodukt

misel avalduvad paljudel tasanditel. Elutingimuste

41,8% Euroopa Liidu keskmisest, mille alusel asus

üldine paranemine on saavutatav, suurendades

Eesti Euroopa Liidus 23. kohal (edestades vaid Lätit

tööhõivevõimalusi, juurdepääsu haridusele ja

ja Leedut), siis 2007. aastal oli vastav näitaja juba

tervishoiule, tõstes ühiskondliku turvalisuse taset

70,6% (20. koht, jäädes Kesk- ja Ida-Euroopa rii-

ja vähendades kuritegevust, parandades üldist

kide seas tahapoole vaid Sloveeniast ja Tšehhist).

sotsiaalset infrastruktuuri ja pakkudes senisest

Samas näitavad rahulolu ja õnnelikkuse uuringud,

tõhusamat sotsiaalset kaitset sotsiaaltoetuste- ja

et üldine eluga rahulolu on Eestis tagasihoidlik

teenuste võrgu arendamise teel. Üldise sotsiaalse

ning rahvusvahelises võrdluses jääme enamiku

sidususe tõstmine eeldab vähemarenenud piir-

Euroopa riikide seas madalamale positsioonile.

kondade mahajäämuse vähendamist, võrdsete
võimaluste laiendamist ja sotsiaalse tõrjutuse

Eesti elukvaliteet Euroopa võrdluses

kahandamist.

Selgitamaks Eesti ühiskonna ja elanike elukvali
teedi praegust taset Euroopa riikide kontekstis,

Tööhõive

töötati välja individuaalse ja ühiskondliku elukvali

Tööturustatistika andmetel on 2000. aastatel tööga

teedi indeksid.

hõivatus kasvanud ning tööpuudus on vähene-

2006. aasta näitajate alusel arvutatud nii indi-

nud 13,6%-lt 2000. aastal 4,7%-ni 2007. aastal.

viduaalse kui ka ühiskondliku elukvaliteedi poolest

Sarnaselt töötuse vähenemisele on aastate lõikes

paigutub Eesti kõige madalama elukvaliteediga

vähenenud töökoha kaotuse hirm. 1994. aastal ei
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kartnud oma töökoha pärast vaid pool vastanu-

on muutunud üldise keskmise hinnanguga võrrel-

test, 2006. aastal oli oma töökoha säilimises kindel

des järjest negatiivsemaks, mis viitab ühiskonnas

enam kui kolm neljandikku vastanutest. EIA 2008

toimuvale polariseerumisele.

tõstab esile töö ja töötamise mõju pereelule – töö-

Subjektiivselt tajutud sotsiaalne võõrandumine

ja pereelu ühitamine, tööprobleemide kandumine

on iseloomulik viiendikule vastanutest, kusjuu-

pereellu jms. 2006. aasta sotsiaaluuringu andme-

res võõrandunuid on rohkem 60–74-aastaste ja

tel on töö- ja pereelu ühitamisel kõige suuremad

mitte-eestlaste seas (vastavalt 34% ja 30%), vähem

probleemid kõrgema haridustasemega ja suurema

maapiirkondades elavate inimeste hulgas (14%).

sissetulekuga juhtivatel ametikohtadel töötavatel
inimestel.

Eluga rahulolu ja õnnelikkus
Eesti elanike eluga rahulolu kõikus perioodil

Osalus ühiskonnaelus

1990–1999 üsna märkimisväärselt. Kui vahetult

2008. aastal kuulus kodanikuühendustesse, seltsi

enne taasiseseisvumist 1990. aastal oli oma eluga

desse ja ringidesse enam kui 85% elanikest ning

rahul ligikaudu 60% Eestis elavatest inimestest,

1990. aastate keskpaigaga võrreldes (31%) on

siis taasiseseisvunud Eesti esimese viie-kuue aasta

ühendustesse kuulumine tunduvalt kasvanud.

jooksul toimunud sotsiaalsete, majanduslike ja

Vaatamata ühiskondlikus elus osaluse kasvule

poliitiliste muutuste keerises langes rahulolu

jääb Eesti tunduvalt alla Lääne-Euroopa riikide

protsent peaaegu kaks korda – vaid veidi üle

vastavatele näitajatele, samas on need kõrgemad

kolmandiku (37%) Eesti elanikest oli 1996. aastal

kui Lätis ja Leedus. Aktiivne osalus kohaliku piir-

oma eluga rahul või väga rahul. 1999. aastaks oli

konna üritustel või nende korraldamisel on tun-

eluga rahuolu määr tõusnud enam-vähem samale

duvalt levinum väljaspool Tallinna ja Kirde-Eestit.

tasemele (56%) nagu see oli iseseisvuse eelsel ajal.

Aktiivsemalt osalevad eri organisatsioonides ja

Veel 2000. aastate algupoolel oli eestlaste eluga

kodanikuühendustes pigem nooremaealised,

rahulolu määr üks Euroopa madalaimaid, hakates

kõrghariduse ja kõrgema sissetulekuga inimesed.

aga jõudsasti ülespoole rühkima pärast Eesti ühi-

Seotust riigiga või sellest võõrandumist saab

nemist Euroopa Liiduga 2004. aastal. 2007. aasta

vaadata huvi kaudu riigi poliitika ja käekäigu vastu.

sügisel oli Eesti elanikest oma eluga rahul või väga

Võrreldes 1994. aastaga on 2008. aastaks kolme-

rahul 78%, mis jääb vaid napilt alla Euroopa Liidu

kordistunud poliitika vastu suurt huvi ülesnäitavate

keskmisele näitajale (80%).

inimeste hulk (5%-lt 17%-le), samuti on kasvanud

Kuigi suurem osa Eesti elanikest oli 2007. aastal

„pigem huvituvate” osakaal (35%-lt 52%-le). Enim

oma eluga rahul, täheldati siiski märkimisväärseid

tunnevad poliitika vastu huvi kõrgharidusega ini-

erinevusi vanuse, hariduse, kodakondsuse ning

mesed, samuti nendib ligi veerand 60–75-aastas-

sissetulekute lõikes

test elanikest, et nad on poliitikast väga huvitatud.
Üldine usaldus riigi institutsioonide suhtes

Üks olulisemaid tegureid, mis Eesti elanike
eluga rahulolu mõjutab, on vanus: kuni 20-aas-

on perioodil 2004–2008 olnud stabiilselt madal.

taste Eesti elanike seas on oma eluga rahul või

Skaalal 1–10 (1 – ei usalda üldse, 10 – usaldan

väga rahul ligikaudu 87% vastajatest, samal ajal

täielikult) on usaldus riigikogu vastu kõikunud

kui 61–70-aastaste vastajate seas on eluga rahul-

vahemikus 4,2–4,6 punkti, usaldus kohtusüsteemi

olevaid inimesi vaid 52%. Uuringud annavad alust

vastu on aastate lõikes tõusnud (4,9 aastal 2004

arvata, et Eestis elavate vanemate inimeste mada-

ja 5,3 aastal 2008) ning usaldus politsei suhtes

lam eluga rahulolu on tingitud pigem ühiskondli-

jäänud aastate lõikes samale tasemele (5,6). Kui

kest ja sotsiaalsetest kui bioloogilistest teguritest

eestlaste usaldus võrreldes üldise keskmisega on

(Realo 2006).

kasvanud, siis venekeelse elanikkonna hinnangud
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Lapse elukvaliteet

Eakate keskmisest madalam elukvaliteet on tin-

Peab märkima, et selles EIA peatükis 2008. aastal

gitud nende ülimadalast sotsiaalsest positsioonist

esile toodud probleemid lapse heaolust koolis on

ja subjektiivsest võõrandumistundest, millele lisan-

praegu tõusnud eesti hariduse tulevikuvisioonides

dub nii põhjuse kui tagajärjena võimalustevaene

kesksele kohale.

ja rahulolematust tekitav materiaalne olukord.

Võrreldes teiste maadega on Eesti lapsed kooli
seotud koolis valitseva atmosfääriga. Eesti kool on

Vananemisega kogevad inimesed oma elus
”enamasti
mitmeid kaotusi (tervis, elukaaslane,

laste hinnangutest lähtudes suhteliselt vägivaldne,

töö, sissetulek, positsioon jne) ning eakate

kuigi valitud maade võrdluses on sarnane olukord

subjektiivne elukvaliteet sõltub suurel määral

ka teistes Balti riikides.

psühholoogilistest reservidest nende kaotustega

suhtes kõige kriitilisemad. Laste probleemid on

Vaesusel on suur mõju lapse elukvaliteedile.

toime tulemisel. Materiaalse heaolu poolest on

Aruandes tuuakse välja andmed selle kohta, kui

eakad suuresti sõltuvad solidaarsusel põhine-

suure osa erisuguste sissetulekuga perede kulutus-

vast ühiskonnapoolsest toest, teenuste ja toetuste

test moodustavad kulutused lastele. Jõukama osa

kättesaadavusest, sest praegustel pensionäridel

perede kulutuste struktuuris oli kulutustes lastele

on olnud vähe võimalusi enesele materiaalsete

keskmiselt 1,55 korda enam toidule; 1,86 korda enam

ressursside kogumiseks. (EIA 2008, lk 74).

väljas söömisele; 2,13 korda enam transpordile; 3,12
korda enam garderoobikaupadele ja 3,25 korda

Võrrelduna teiste Euroopa Liidu maadega pais-

enam vabaaja tegevustele. Rõhutatakse, et lapse

tab Eesti sarnaselt Põhjamaadele silma suhteliselt

elukvaliteedis on oluline osa sotsiaalsetel võrgustikel,

kõrge tööhõivega vanemas elanikkonnas, tööhõive

nii täiskasvanute oma kasutamisel kui ka iseloodutel.

on meestega võrreldes kõrgem naiste seas, eelis-

Sõbralik ja ühtehoidev kooliatmosfäär, sõprade

tatakse töötamist täisasjaga. Oluline taandumine

toetus, kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide abi,

tööturult algab pärast 61–63-aastaseks saamist ja

ühiskonnapoolsete teenuste ja toetuste kättesaa-

soov tööturul püsida kahaneb järsult, nii et enne

davus tõstavad oluliselt määral lapse elukvaliteeti.

65-aastaseks saamist on tööturult lahkunud 80%

Lääne-Euroopa ja Põhjamaade lapsed on Ida-

elanikkonnast. Pensioniea saabudes töötamise

ja Kesk-Euroopa lastega võrreldes rohkem eluga

jätkamisel makstakse paralleelselt töötasuga ka

rahul, kusjuures Eesti laste hinnangud on siirde-

vanaduspensioni, mis omakorda toetab aktiivset

riikide esindajate hulgas ühed kõrgemad. Rahvus

vananemist ja eaka elukvaliteedi materiaalset

vahelise kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu

poolt. Tööturult lahkumiseks sobiks paljudele siiski

alusel on Eesti lapsed valdavalt oma eluga rahul.

niinimetatud pehme variant, kui see võimalik oleks

Siiski ilmneb oluline oma eluga rahul olijate osa-

– töötamine osalise koormusega või kergemal tööl

kaalu langus teismeea vanemas grupis.

enne tööturult lõplikult lahkumist.
Eesti eakate uuringutest selgus, et rohkem kui

Eakate elukvaliteet

kaks kolmandikku 65-aastastest ja vanematest

Eestis elas 65-aastaseid ja vanemaid inimesi 2008.

inimestest oli oma eluga üldiselt rahul. Majandus-

aasta 1. jaanuaril 230 469, mis moodustas 17,2%

likku toimetulekut hindas rahuldavaks või heaks

kogu elanikkonnast. Väga vanu inimesi (85-aas-

ligikaudu pool eakatest. Eestis halveneb eakate

taseid ja vanemaid) oli 17 899 (1,33% kogu ela-

tervis tunduvalt kiiremini kui Euroopa Liidus kesk-

nikkonnast). Lähematel aastakümnetel on oodata

miselt, seega on terviseseisund oluliseks eakate

just väga vana elanikkonna osakaalu kiiret kasvu

elukvaliteeti alandavaks teguriks.

Eesti ühiskonnas, mistõttu on eakate elukvaliteedi

Euroopa Liidu teadusprojektis CareKeys uuriti

küsimused muutumas üha aktuaalsemaks.

hooldusteenuseid saavate eakate elukvaliteeti,
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eesmärgiga selgitada hoolduse ja elukvaliteedi

teedi säilitamisel. 1994. aastal sai täiskasvanud

seoseid. Selgus, et hooldushaiglas ja hooldekodus

lastelt majapidamistöödes abi 32% inimestest ja

viibivatel Eesti eakatel on elukvaliteet, mõõdetuna

vanematest 28% aitas oma täiskasvanud lapsi.

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni elukvaliteedi

Kümme aastat hiljem on abisaajate hulk kasvanud

küsimustiku lühiversiooniga vaid pisut kehvem,

53%-le ja oma täiskasvanud lapsi abistab lastehoiul

kuid üldiselt võrreldav teiste riikide sarnastes asu-

või majapidamistöödes 39% inimestest. Seega on

tustes elavate inimestega. Kodus elavatel hool-

taasiseseisvunud Eestis põlvkondadevaheline toe-

dusteenuseid saavatel inimestel on subjektiivne

tus koguni suurenenud. Ühelt poolt võib öelda,

elukvaliteet aga märksa halvem ka hooldusasutu-

et põlvkondadevahelised sidemed on tugevne-

ses elavatest Eesti eakatest. Osa hooldust vajavaid

nud, kuid teisalt võib see peegeldada hoopiski

eakaid sooviks minna hooldusasutusse, kuid neil

sotsiaalteenuste ebapiisavust, mis on tinginud

puuduvad selleks rahalised võimalused.

mitteformaalse abi suurenemise.

Hoolduse planeerimisel ja läbiviimisel on lisaks
abile igapäevase elu toimingutes oluline arvestada
abivajaja ootuste ja subjektiivsete vajadustega.
Meditsiinilise hoolduse mudeli rakendamine, mis

4. ELUKVALITEET JA LÕIMUMINE
TOIMETAJA TRIIN VIHALEMM

on siiani Eestis levinud, jätab paljud elukvaliteedi
parandamise võimalused kasutamata. Hoolduse

EIA 2008 üks olulisema tähendusega peatükke

sotsiaal-kultuurilise mudeli rakendamine, mis

oli Triin Vihalemma toimetatud lõimumise pea-

arvestab iga inimese isiksuslikku eripära, elukäiku

tükk, mis jätkab eelmise aasta EIA-s alustatud

ja eelistusi, võib parandada elukvaliteeti ka neil

venekeelse kogukonna analüüsi, käsitledes selle

inimestel, kellel tervist ja toimetuleku taset paran-

sisemist heterogeensust põlvkondlike erinevuste

dada pole võimalik.

kontekstis.
Üksikute hinnangukomponentide põhjal paik-

Tulevikku vaadates on kõige edukam eakate
”elukvaliteedi
parandamise strateegia elanik-

viimases kolmandikus. Suhteliselt positiivsem hin-

konna üldise tervise parandamine ja iseseisva

nang materiaalsele olukorrale tuleneb tõenäoliselt

toimetuleku säilitamine kõrge eani, samuti vanu-

sissetulekute suurenemisest ja materiaalse olu-

selise tõrjutuse vähendamine igal elualal. Lähi-

korra paranemisest Eesti venekeelse elanikkonna,

tulevikus on aga võtmeteguriks eakate hoolduse

sh eriti Eesti kodanike seas. Samas on ka Eestile

parandamine, mis toob endaga kaasa ka keskea-

iseloomulik rahvusvähemuste madalam rahulolu

lise ja noorema põlvkonna inimeste elukvaliteedi

riigi toimimisega, mis pärast 2007. aasta aprilli-

paranemise, on ju nende õlul praegu väga suur

sündmusi on veelgi langenud.

nevad Eesti vähemusrahvused riikide järjestuses

põdurate eakate hooldamisega seotud koormus.
(EIA 2008, lk 77)

Värskemad uuringud viitavad, et Eesti vene”keelse
elanikkonna seas on eriti viimastel aasta-

Vanemaealiste isikute elukvaliteeti mõjutab

tel süvenenud umbusk ja pessimism riigi suhtes.

terviseseisundi ja neile pakutavate hooldustee-

Analüüs erinevate vanusrühmade lõikes näitab,

nuste kõrval oluliselt perekondlike sotsiaalsete

et kui erinevus individuaalse rahulolu osas on

kontaktide olemasolu, sh suhted laste ja lastelas-

põlvkondade võrdluses suhteliselt muutumatu,

tega. 1990. aastate alguse ühiskonna muutustega

siis rahulolematus riigi toimimisega on noo-

kaasnenud sotsiaalsete riskide ja ebakindluse kasv

rema põlvkonna seas isegi suurem kui vanemate

tõstsid olulisele kohale perekonnasidemete ja mit-

hulgas. (EIA 2008, lk 83)

teformaalse võrgustiku abi ning toetuse elukvali
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Kui EL-i vanades liikmesriikides on etniliste

aasta muutustele Eestis. Üle poole venekeelsetest

vähemuste üldine rahulolu tugevasti seotud hin-

vastajatest väitis, et need muutused on negatiivsed.

nangutega riigi majandussüsteemi ja demokraatia

Ainult kõige nooremas vanuserühmas oli hinnan-

toimimisele, siis Eestis, sarnaselt enamiku postkom-

gute suhe vastupidine. Sellest tulenevalt väideti,

munistlike siirderiikidega, kujundavad etniliste vähe-

et vaatamata noorte seas ilmnenud protesti

muste rahulolu rohkem subjektiivsed tegurid (eeskätt

meelsusele on vene keelt kõnelevad noored oma

sisemine õnnetunne). Samas on subjektiivne rahul-

enamuses Eesti ühiskonnas rohkem kodunenud

olu küllalt tugevasti seotud sotsiaalse integreerituse

ja riigis toimuva suhtes analoogiliselt eestlastega

näitajatega: isiklike sotsiaalvõrgustike tugevusega

valdavalt positiivselt häälestatud.

ning diskrimineerimise (mitte)tajumisega

Venekeelsete elanike hoiakuid iseloomustab
äärmiselt madal usaldus kõikide peamiste võimu-

Tinglikult võib öelda, et erinevalt teistest
”Euroopa
riikidest loob Eestis enda määratle-

uuringu andmetel usaldab või pigem usaldab Eesti

mine etnilise vähemusgrupina teatud „kultuurilise

riiki 62% eestlastest ja kõigest 23% venekeelsetest

kapsli”. Etnilised piirid ühiskonnas ei kao iseene-

elanikest, seejuures riigikogu usaldas 2008. aasta

sest, kuna eluga rahulolematus võrreldes eest-

kevadel vaid kümnendik venekeelsetest elanikest,

lastega ei vähene ka nooremates põlvkondades.

valitsust ja presidenti pidas usaldusväärseks kõi-

Eesti vähemuste suhteliselt nõrk sotsiaalne kapital

gest 13% vastanutest.

institutsioonide vastu. 2008. aasta kevadel tehtud

ühelt poolt ja selle olulisus eluga rahulolu kujune-

2008. aasta kevadel tehtud uuringu tulemu-

misele viib järeldusele, et investeerimine etniliste

sed näitasid, et Pronkssõduri kriisiga kaasnenud

vähemuste sotsiaalse kapitali suurendamisse ja

usalduskriis on osutunud oodatust sügavamaks ja

nende tõhusam kaasamine riigi ellu ei sea ohtu

kestvamaks. Inimarengu aruanne toonitab et. lõhe

rahvusriigi toimimist, vaid on aluseks usalduslike

enamus- ja vähemusrahvuse poliitilistes hinnangutes

suhete kujunemisel riigiga. (EIA 2008, lk 85)

on nii suur, et selle vähendamisel ei saa jääda lootma
põlvkondade vahetumise aeganõudvale protsessile.

Aruandes meenutatakse, et 1990-ndate kesk-

Aruande lõimumispeatükk sisaldab ka põhja-

paigast kuni 2007. aasta kevadeni Eesti ühiskond

liku analüüsi venekeelse elanikkonna hõivest ja

tasapisi ühtlustus oma hoiakutes. Nii eestlased

karjäärivõimalustest Eesti tööturul, toetudes Eesti

kui ka teisest rahvusest inimesed hindasid väga

tööjõu-uuringute andmetele. Autorite arvates

paljusid Eesti elu nähtusi üheselt. Mitte-eestlaste

võimaldavad need andmed täiesti selge ja ühese

sotsiaalpoliitiline ja majanduslik foon oli valdavalt

järelduse tegemist: tööturul osutus siirdekogemus

positiivne. 2005. aastal oli nii eestlaste kui ka vene-

mitte-eestlaste jaoks oluliselt dramaatilisemaks

keelsete vastajate seas ühiskondlike muutuste üle

kui eestlaste jaoks.

rõõmustajaid ülekaalukalt rohkem kui kurvastajaid.

Käsitledes eestlaste ja mitte-eestlaste erinevate

Hoopis teistsugust tendentsi nähakse aga 2008.

karjäärivõimaluste põhjuseid, juhivad autorid Kristiina

aasta septembris-oktoobris toimunud küsitluse

Lindemann ja Ellu Saar tähelepanu sellele, et mitte-

tulemuste puhul, kus ühiskondlike muutuste üle

eestlastest noortel, kes oskavad hästi eesti keelt ja

rõõmustajate hulk oli venekeelse elanikkonna seas

kel on Eesti kodakondsus, on eestlastest eakaas-

2008. aasta lõpuks väiksem ja kurvastajate hulk

laste omast 1,6 korda väiksem võimalus osutuda

suurem mitte ainult 2005. aastaga, vaid ka 2002.

ametiredeli tipus olevaks. Nii eesti keele oskus kui

aastaga võrreldes.

ka Eesti kodakondsus vähendavad mitte-eestlaste

Eriti selgesti avaldus see tagasilöök vastustes

töötuse riski, kuid ei suuda seda ikkagi viia eestlaste

2008. aasta integratsiooni monitooringus, milles

omaga samale tasemele. Noorte puhul on aga mär-

esitati küsimus hinnangu kohta viimase kolme

gatav positiivne suundumus: vähemalt nende puhul
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kondsus seda, et nende väljavaated vältida töötust

Milliseks mitte-eestlase personaalne „võit” või
”„kaotus”
siirde tulemusena ka ei osutunud, põlis-

on võrreldavad eestlastest noorte omadega. Selged

rahvusesse mittekuulumisega kaasnes avalikus

autsaiderid on aga need noored, kellel ei ole Eesti

diskursuses selge kaotaja pitser. Seega mõjutas

kodakondsust ja kes ei oska eesti keelt. Märkides, et

pigem üldisem (rahvus)rühma alaneva mobiil-

Eesti avalikus diskursuses domineerib indiviidikeskne

suse kogemus tööturu kogemuse mõtestamist ja

lähenemine tööturu ebavõrdsuse mõtestamisel, väi-

tõlgendamist. Nagu näitas ka meie analüüs, ei

davad nad sellele vastu, osundades, et

pruugi hinnang võimaluste võrdsusele tööturul

tähendab nii hea eesti keele oskus kui ka Eesti koda-

põhineda isiklikul tööturu kogemusel, pigem
pööre ühiskondlikus korralduses saab endaga
”kaasa
tuua teatud inimkapitali aspektide väärtus-

kajastab see üleüldist põlisrahvusesse mitte-

tamise muutumise. Eesti riigi taasiseseisvumise

tajumist. (EIA 2008, lk 100)

kuulumisest tulenevat võimaluste kahanemise

järel toimunud reformide tulemusena muutus
kõige enam eesti keele oskuse kui inimkapitali
olulisus (EIA 2008, lk 95).

Eraldi juhitakse tähelepanu Eesti tööturul
kujunenud olukorra mõjule mitte-eestlaste teise
põlvkonna integreerimisele. Tõdetakse, et noore-

Oluline on mõista ka seda, et mitte-eestlaste

mate põlvkondade peale tulekuga rahvuslik lõhe

pessimistlik hinnang oma võimaluste võrdsusele

Eestis ei vähene. Eesti Vabariigis sotsialiseerunud

võrreldes eestlastega ei sõltu nende isiklikust posit-

noored on oma vanemate ja vanavanematega

sioonist tööturul.

võrreldes küll mõneti integreerunumad – nende
sotsiaalne kapital on kõrgem, suur osa neist on

Kui soodsad eeldused konkreetsetel mitte-
”eestlastest
isikutel konkureerimaks eestlastega

poliitiliselt enesekindlamad ja usaldavamad ning

tööturul ka ei oleks, jagavad nad oma hinnanguid

leeme tööturul, noorte ootused on kõrgemad kui

vähemedukate „rahvuskaaslastega”, sealjuures

võimalused. Samuti on noorte poliitiline osalus

jääb nende hinnang eestlaste omast väga eri-

suhteliselt madal, nad tunnetavad Euroopa teiste

nevaks. Seega võib öelda, et kõik mitte-eestlaste

riikide vähemusnoortega võrreldes sagedamini

grupid jagavad kriitilist hinnangut oma võima-

diskrimineerimist. Hoiatatakse, et on

eluga rohkem rahul. Samas on ette näha prob-

luste võrdsusele, kuigi kõige ressursirikkamad on
reaalselt võimelised eestlastega konkureerima
ning teevadki seda. (EIA 2008, lk 99 )

tõenäoline, et ka Eestis võib välja kujuneda nn
”„kolmanda
põlvkonna probleem”: noored tunnevad pettumust ja tõrjutust ning selle pinnal hak-

Aruandes lahatakse ka põhjusi, miks nii pal-

kab arenema protesti-identiteet (EIA 2008, lk 100).

jud mitte-eestlased ei pea Eesti tööturu reegleid
võrdseid võimalusi soosivaiks. Oletatakse, et olu-

Sellest järeldub, et

lisimaks negatiivseks kogemuseks osutus mitte-
mis kaasnes Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega.

rahuolematuse näol püsib Eestis kül”laltkiüldise
hea toitepinnas rahvustevahelisteks pin-

Tuuakse esile, et riigi poliitikal vähemuste suhtes on

geteks ja konfliktideks. Euroopa kujuteldaval

alati ka sümboolne tähendust, edastades kõigile

vähemuste-enamuste suhete kaardil on Eesti

osapooltele sõnumi selle kohta, kellena saabunud

küllaltki pingeline piirkond, kusjuures põlvkon-

inimest koheldakse, kui püsivana prognoositakse

dade vahetus olukorda oluliselt ei leevenda.

suhet selle isiku ja riigi vahel, kas osapooltel tasub

(EIA 2008, lk 101)

eestlaste kui sotsiaalse rühma alanev mobiilsus,

sellesse suhtesse panustada
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2008. aasta tõi lootusi positiivseteks arengu-

Samuti vaadeldakse info- ja kommunikatsiooni-

teks ka Eesti vähemuspoliitikas – võeti vastu uus

tehnoloogiate levikus mitte üksnes majanduskasvu

integratsioonistrateegia aastateks 2008–2013,

mootorit ja demokraatliku kodanikuühiskonna

milles esmakordselt on sõnaselgelt võetud suund

arendajat, vaid ka seda, et infotehnoloogia on

tööturuerinevuste kaotamiseks ning venekeelse

tunginud paljude inimeste igapäevaellu ja muu-

vähemuse esindajate sihipäraseks kaasamiseks

tunud osaks nende elukvaliteedist.

avalikku ellu. Aasta lõpul võttis riigikogu lõpuks

Info- ja tarbimisühiskonna kontekstis muutub eriti

vastu kaua küpsenud „Võrdse kohtlemise seaduse”,

oluliseks noore põlvkonna analüüs. Just nemad on

mis võimaldab senisest konkreetsemalt tegelda

kiiresti ja kõige ehedamal kujul omaks võtnud info- ja

rahvusliku diskrimineerimise juhtumitega nii töö-

tarbimisühiskonna tegevusmallid ning väärtushin-

turul kui avalikus elus. Astuti ka esimesi samme

nangud. Ning eeskätt on lapsed ja noored need,

ühise infovälja loomise poole televisiooni vahen-

kes Eesti tulevikustsenaariume realiseerima asuvad.

dusel, käivitades ETV2-s senisest mahukama
venekeelse teleprogrammi. Kuna eelpool toodud

Tarbimiskultuuri arengu periodiseering

analüüs tõi esile tugeva seose eluga rahulolu ning

1988–1992 – üleminek nõukogulikust tarbimis-

riigi toimimisele antavate hinnangute vahel, võib

kultuurist läänelikku: rahareform aastal 1992

vaid loota, et nende sammudega vähendatakse

kui murdepunkt; laia sortimendi teke kauplus-

pärast 2007. aasta aprillikriisi süvenenud võõrdu-

tes; tarbijate väga piiratud raharessurss uuest

must venekeelse vähemuse ja Eesti riigi vahel ning

valikust osa saamiseks.

koos sellega paraneb ka vähemuste esindajate

1993–1997 – varane periood: süvenev kihistumine

hinnang oma elukvaliteedile. Siiski on aruande

tarbimisvõimaluste alusel; esmane „nälja”

lõimumispeatüki autorid ettevaatlikud liigse opti-

kustutamine ja välismaist päritolu tarbekau-

mismi suhtes nende meetmete mõju hindamisel.

pade (nt olmetehnika) muretsemine; tuntud
rahvusvahelisi kaubamärke võltsivate toodete
rohkus turgudel ja kioskites.

5. ELUKVALITEET TARBIMISJA INFOÜHISKONNAS
TOIMETAJAD VERONIKA KALMUS,
MARGIT KELLER,
PILLE PRUULMANN-VENGERFELDT

1998–2004 – tarbimiskultuuri „küpsemise” periood;
estetiseerumine ja post-materialiseerumine (nt
brändimises, reklaamis); elustiilile ja identiteediloomele suunatud tarbimise üha olulisemaks
muutumine; kiire ostukohtade arvu ja mahu kasv,
sh suurte kaubanduskeskuste ja supermarketi-

EIA 2008 üks uuenduslikke teemavaldkondi on

kettide avamine Eesti suuremates linnades; nn

elukvaliteedi muutumine seoses Eesti liikumisega

šoppamise kui uue vaba aja veetmise vormi esile

info- ja tarbimisühiskonda. Lähtutakse eeldusest, et

kerkimine; Eesti liitumine Euroopa Liiduga kui
sümboolne Eesti „taasläänestumise” verstapost.

teatud kujuteldava „normaalse” lääneliku
”tarbimistasemeni
jõudmine (milleks ei ole ole-

2005–2008 – Euroopa Liiduga liitumise järgne

mas objektiivseid standardeid ning mis on oma

2008. aasta majanduskriisi alguseni); kinnisvara

olemuselt subjektiivne) on tänase Eesti inimese

buum ja tarbimismahtude kiire suurenemine.

elukvaliteedi üks osa, või et vähemasti selle taju-

Tarbimisühiskonnast ajendatud uute teemade

tud puudumine põhjustab pigem rahulolematust

ja probleemide esiletõus avalikkuses, nagu

kui rahulolu. (EIA 2008, lk 102)

keskkonnasäästlik tarbimine, laste ja noorte

periood; kasvav konsumerism (vähemalt kuni

tarbimispraktikad; lastele ja noortele suunatud
turunduse temaatika.
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Aruande valmimise ajaks on Eesti elanikest üldi-

mine ja konsumerism on noorema põlvkonna seas

selt kujunenud aktiivsed tarbijad, kellest suurenev

omavahel põimunud, samas kui nende vastan-

osa väärtustab üha enam tarbimise pakutavat ene-

dumine on omane pigem vanemale põlvkonnale.

seväljendust. Just see ongi otsustav märk tarbimis

Keskkonnasäästlikkuse ja konsumerismi erineva

ühiskonna poole liikumisest.

suhestumise alusel pakutakse välja elanikkonna

Tarbimisühiskonna eelduseks on elanikkonna

esinduslikule küsitlusele toetuv Eesti tarbijate

kasvav jõukus. Alates Euroopa Liiduga ühinemisest

tüpoloogia: traditsioonilised keskkonnahoidlikud

oligi Eesti elanike üldine ostujõud pidevalt kasva-

säästjad (41%), tagasihoidlikult tarbivad ja ka kesk-

nud. Ülemaailmse majanduskriisi eelõhtul, veel

konnaprobleemidest mitte hoolivad ükskõiksed

oktoobris 2008 ei tunnetanud inimesed, et neil

(28%), kõrge konsumerismitasemega ja tugeva

oleks tekkinud sagedamini kui enne probleemi raha

ökoloogilise teadlikkusega rohelised konsumeristid

piisavusest: mitte ühegi kaubagrupi või teenuse

(17%) ning vaid tarbimisele orienteeritud, kesk-

lõikes ei ole toimunud vähenemist, pigem vastu-

konnaprobleemidest vähe hoolivad pillajad (14%).

pidi. Viimasest tõsiasjast annab tunnistust nende
inimeste kasvav osakaal, kes meie küsitlustes on

Elukvaliteedist infoühiskonnas

väitnud, et neil on üldiselt piisavalt raha ühe või

EIA 2008 selle osa fookuses on küsimus, mil määral

teise kaubateenuse tarvis.

infotehnoloogia on muutnud inimeste igapäevaelu, mõjutades nende elukvaliteeti nii tarbijate kui

Konsumerism

kodanikena.

Lisaks jõukuse kasvule on tarbimisühiskonnale

Osutatakse, et üksikisikute internetikasutus

iseloomulik ka tarbijate teadlikkuse kasv oma

kasvab Eestis jätkuvalt ning selle mitmekülgsust

eelistustest ning ka pakutavate toodete ja teenuste

on üha olulisem mõista. Internetikasutajate uuri-

kvaliteedist, mida aruande selle osa autorid on

mine näitab, et kuigi viimase kuue aasta jooksul

uurinud kui konsumerismi arengut Eestis. Viimast

on interneti pakutavate võimaluste hulk märkimis

käsitletakse kui sümboliliste kaupade ihaldamist,

väärselt laienenud, on kasutajate põhilised huvid –

omandamist ja kasutamist, teadlikult elustiilile ja

informatsioon ja meelelahutus – jäänud samaks.

identiteedi kujundamisele suunatud tarbimislikku

Oluline on aga, et suuremale osale vastajatest

orientatsiooni.

on tegemist kas ühe või teise kasutusviisi domi-

Aruandes näidatakse, et selline, algselt noore

neerimisega ning kujunemas on selgelt erinevad

matele ja jõukamatele inimestele omane tarbimis

kasutuspraktikad, mille alusel oli võimalik välja

orientatsioon on ka Eesti ühiskonnas tervikuna

tuua erisugused internetikasutajate tüübid.

jõudsalt kasvanud. Kõrge ja väga kõrge konsumerismi osakaal koguvalimis oli 2002. aasta lõpus

1. Aktiivsed, mitmekülgsed internetikasutajad

vaid 13%, 2008. aastal aga tervelt 39%, kusjuures

(14% internetikasutajatest) on kõikide interneti

venekeelse elanikkonna seas on konsumerismi levik

kasutuse liikide osas aktiivsemad kui teised rüh-

olnud jõudsamgi.

mad. Nende jaoks on internet keskkond, kus nad

Kui 2002. aastal oli väga kõrge konsumerismi

rahuldavad oma vajadust nii info, meelelahu-

indeksiga eestlasi vaid 4% ja venelasi 5%, siis 2008.

tuse, kuulumise kui ka ühiskonnas ja kultuuris

aastal oli väga kõrge konsumerismiga vastajaid

osalemise järele. Selles tüübis on rohkem naisi,

eestlaste hulgas 25% ja vene keele kõnelejate seas

20–39-aastaseid ning kõrgharidusega inimesi.

juba 30%.
Vastupidiselt levinud arvamusele tarbijalikkuse

2. Meelelahutuse-keskne aktiivne kasutaja (20%)
keskendub ennekõike meelelahutuse otsimisele,

ja keskkonnasäästlikkuse vastandlikkusest, näita-

tele- ja raadiosaadete jälgimisele internetis,

vad uurimistulemused, et keskkonnasäästlik tarbi-

aga kasutab internetti ka kultuuri tarbimiseks.
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Tegemist on mitmekülgsete huvidega kasuta-

kodaniku jaoks peamiselt ajaressursi kokkuhoidu ja

jaga, kes kasutab internetti aktiivselt ka prakti-

toimingute lihtsustumist, on seegi üks elukvaliteedi

liste teenuste tarbimiseks. Selles rühmas leidub

tõusu näitaja. Mõnel juhul võib IKT otseselt aidata

ka neid, kes peavad osalemist blogides ja fooru-

lahendada konkreetseid sotsiaalseid probleeme.

mites oluliseks. Selliseid internetikasutajaid on

Selles osas on asutustel ja omavalitsustel kindlasti

kõige rohkem 15–29-aastaste seas ning pisut

veel palju kasutamata võimalusi.

rohkem on neid vene keele kõnelejate hulgas.
3. Praktiline, tööalane e-teenuste kasutaja (22%)

Interneti-demokraatia areng

keskendub eelkõige info ja praktilise orientat-

Aruandes leitakse, et kodanikele oluliste interneti-

siooniga tegevustele, samuti on ta keskmisest

demokraatia võimaluste ja hüvede – läbipaistvuse

oluliselt aktiivsem e-teenuste kasutaja. Nende

ja kaasatuse – arendamise asemel oli Eestis valdav

internetisuhtlus on ennekõike tööalane ja kesk-

pigem ametnikukeskne lähenemine, mille puhul on

misest tunduvalt vähem isiklik. Samuti otsivad

esiplaanil võimalikult rohke info kogumine mitme-

nad vähem meelelahutust. Selles rühmas on

suguste tegevuste kohta, mitte kodanikele sobivate

rohkem naisi, 30–49-aastaseid, rohkem kõrg-

teenuste arendamine. Kuna sel juhul käsitletakse

haridusega eesti keelt kõnelevaid vastajaid,

kodanikke teenuste klientidena, mitte aktiivsete

samuti on nad pigem keskmise või kõrgema

kaasarääkijatena otsustamise protsessis, on Eestis

sissetulekuga.

juurutatav e-demokraatia pigem nn interneti

4. Praktilise info ja meelelahutuse keskne passiivne

kliendidemokraatia kui tegelik osalusdemokraatia.

kasutaja (20%). Sellise suhteliselt ühekülgse
tüübi internetikasutus piirdub põhiliselt kas

Väidetakse ka, et

praktilise info ja/või interneti-meelelahutuse
vatega, samas kui interneti muude võimaluste

Eestis on küll muljetavaldav infoühiskonda
”reguleeriv
seadusandlus ja seadusliku regulat-

suhtes huvi ei ole. Selliseid inimesi on rohkem

siooni kogemus, kuid enamus vastavaid poliitika

meeste seas, nooremates vanuserühmades ja

dokumente on tehnitsistliku suunitlusega ja

sellest tulenevalt ka põhiharidusega inimeste

osaluse teemat kajastatakse neis vähe. Mõned

hulgas ning kõige madalamas sissetuleku

seadusaktid, näiteks avaliku teabe seadus, regu-

rühmas.

leerivad küll omavalitsuste internetikasutust (näi-

otsimisega ning suhtlemisega sõprade ja tutta

5. Vähekasutajaid (10%) ei iseloomusta ükski

teks veebilehtede ülesehitust), samas kohalikud

konkreetne internetikasutuse praktika ning

omavalitsused neid akte ei järgi ja jätkuvalt on

nende internetikasutus on üldiselt välja kuju-

paljude omavalitsuste otsustusprotsess läbipaist-

nemata. Nende seas on rohkem eakaid ning

matu. (EIA 2008, lk 114)

keskharidusega inimesi, samuti rohkem vene
keele kõnelejaid.

Kuigi suurem osa ühiskonna elus aktiivselt kaasa
löövaid inimesi on internetikasutajad, osalevad

Oluliselt suurem osa inimeste igapäevatege-

kõrge poliitikahuviga inimesed üsna tagasihoid-

vustest internetis on seotud teenuste tarbimise

likul määral foorumites, blogides ja kommentaa-

ja meelelahutusega, mis ei pruugi tingimata viia

riumides ning online-kodanikualgatustes. Seega

e-osaluseni ja kodaniku-demokraatia kasvule.

võib väita, et vaadeldaval perioodil oli internet ka

Teisalt ei saa ka alahinnata riigi pakutavate tee-

poliitiliselt aktiivsetele inimestele pigem praktilisi

nuste kasutamismugavuse rolli kodanike interneti

igapäevatoiminguid lihtsustav tehnoloogia kui

kasutuspraktikate kujunemisel ning elukvaliteedi

köitev võimalus mõjutada tõhusamalt riigi või

kujundamisel. Et enamus e-teenustest tähendavad

omavalitsuse toimimist.
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Lapsed ja noored tarbimis- ja infoühiskonnas:

Valdav enamik 15–19-aastastest noortest

toimetulek riskidega

kasutab internetti ennekõike meelelahutuslikul

Toetudes rahvusvahelistele uuringutele, väidetakse,

ja suhtlemise eesmärgil, praktiline ja infokeskne

et Eesti kuulub koos Hollandi, Norra ja Suurbritan-

kasutus on nende jaoks oluliselt vähemtähtis.

niaga maade rühma, mida iseloomustab nii laste
internetikasutuse kui ka online- riskide kõrge tase.

Internetikasutuse uueks potentsiaaliks peetakse
loomingulisi online-tegevusi.

Samas on Eesti neist riikidest maha jäänud laste

Kõige enam internetis harrastatav tegevus on

oskuse poolest internetiga kaasnevate riskidega

piltide üleslaadimine – seda nii kõige nooremate

toime tulla, samuti vanemate järelevalve osas laste

hulgas kui ka internetikasutajate seas üldiselt.

internetikasutuse üle.

Teisel kohal on sõprade ja tuttavate kohta info
otsimine-haldamine suhtlusportaalides. Mõne-

Aruandes tuuakse esile, et

võrra üllatuslikult on Delfis või online-ajalehtedes
artiklite kommenteerimine suhteliselt vähelevinud

Eesti lapsed on Euroopa kontekstis täiesti uni”kaalses
olukorras: kuuludes ühelt poolt kategoo-

tegevus, olles isegi vähem populaarne kui foorumites olulistel teemadel sõna võtmine.

riasse „kõrge kasutus – kõrge risk”, on nad jäetud
võrdlemisi omapäi veebidžunglisse seiklema,

Tarbimis- ja infoühiskonna näitajate

vaatamata sellele, et nende vanemate arvates

üldised seosed elukvaliteediga

ei pruugi nad seal alati kõige paremini hakkama

Põlvkonnasisene diferents subjektiivses heaolus

saada. (EIA 2008, lk 119)

avaldub eeskätt rahaliste ressursside ja inter- netikasutuse aktiivsuse erinevuse kaudu – jõukamad ja

Euroopa kontekstis paistab Eesti silma ka ainsa

sagedamini internetti kasutavad noored on eluga

EL-i riigina, kellel puudub internetiturvalisuse

rohkem rahul. Suurem kriitilisus tarbimisvõimaluste

alase teadlikkusega tegelev organisatsioon. Mujal

ja -valikute suhtes seostub ka noorimas earühmas

Euroopas internetiturvalisuse punktidena (Internet

madalama hinnanguga eluga rahulolule – keskea-

Safety Nodes) tegutsevad organisatsioonid teevad

listega võrreldes isegi märkimisväärselt tugevamini.

aktiivselt nii lastele kui ka täiskasvanutele suunatud

Märgitakse, et noored, kes peavad tarbimisühis-

teavitustööd.

konna probleeme enesestmõistetavaks, on üks-

Märgitakse, et Eesti kooliõpilaste meediakasu-

kõiksemad keskkonnasäästliku tarbimise suhtes.

tuses on viimastel aastatel aset leidnud kiired ja
elu lahutamatuks osaks: kui 2001.–2002. aastal

On oht, et edukas kohanemine ühiskonnas
”toimuvate
muutustega toob kaasa ka probleem-

kasutas internetti juba 91% eesti õppekeelega lin-

sete nähtuste enesestmõistetavaks pidamise,

nakoolide 6.–12. klassi õpilastest, siis alates 2005.

nende normaliseerumise, seda eriti pealekasvava

aastast võime selle vanuserühma puhul rääkida

põlvkonna silmis. Kui sotsiaalse kohanemisega

üleüldisest veebikasutusest.

kaasneb kriitilisuse kadumine ning ükskõiksus,

ulatuslikud muutused. Internet on saanud õpilaste

Aastatel 2001–2005 kasvas päevas keskmiselt

on tegemist pigem sotsiaalse mugandumisega,

veebiavarustes veedetav aeg hüppeliselt; internet

mis ühiskonna tasandil toob kaasa solidaarsuse

möödus raamatutest, raadiost, spordist jt hobidest,

ja sidususe vähenemise. (EIA 2008, lk124)

kodus õppimisest ja ka televisioonist. 2007. aasta
sügisel oli kodune internetiühendus 96% küsitletud

Ohuna käsitletakse ka Eesti lapsevanemate põh-

Tallinna, Tartu ja Pärnu eesti õppekeelega koolide

jendamatut optimismi lapsi puudutavate online-

õpilastest, mis on täpselt kaks korda enam võrrel-

riskide tunnetamise osas. Tarbijapädevuse oluliste

des viie-kuue aasta taguse ajaga.

aspektide teadvustamine nii vanemate põlvkon-
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dade kui ka noorte endi seas on alles algusjärgus.

Eestiga sarnane. Samas on Eesti subjektiivse hea-

Seega vajavad info- ja tarbimisühiskonnas laste ja

olu tase suhteliselt lähedal Saksamaale, hoolimata

noortega seotud nähtused ja probleemid senisest

objektiivse üldnäitaja väärtuste väga suurest eri-

põhjalikumat käsitlemist ja arutelu – nii avalikkuses

nevusest nende kahe maa vahel. Aruandes oleta-

üldiselt kui ka riigi ja kolmanda sektori tasandil.

takse, et Eesti suhteliselt kõrged subjektiivse heaolu
hinnangud võrreldes tegeliku olukorraga on tõe-

Põhiküsimused, mille osas keerukatel aegadel
”tuleks
järele mõelda ja tegutsemisstrateegiaid luua,

näoliselt mõjutatud majanduse kiirest arengust ja

seisnevad selles, kuidas sotsialiseerida noori ja

võrreldes. Tegemist on vahepealse seisundiga,

harida täiskasvanuid, olemaks sotsiaalselt aktiivne,

teiste siirderiikidega võrreldes on Eesti saavutanud

elutervelt skeptiline, kainelt mõtlev ja vajadusel

suhteliselt hea taseme, mis kohati on võrreldavad

kriitiline selline tarbija ja uue meedia kasutaja, kes

ka „vana” Euroopa Liidu liikmesriikidega. Samas

kommerts- ja internetimaailmaga silmitsi seistes

märgitakse kriitiliselt, et

elujärje tuntavast paranemisest lähiminevikuga

oskab kasutada kõiki võimalusi ja vältida riske,
langetada pädevaid valikuid ja seista südilt oma
õiguste ning avalike huvide eest. (EIA 2008, lk 124)

majanduslikust jõukusest hoopis madalamad
”elukvaliteedi
näitajad, kehv tervis ja lühike eluiga pole meie õnnetundele ja rahulolule senini
märkimisväärset mõju avaldanud. Või siis on

6. HEAOLU JA MAJANDUSARENG
TOIMETAJA ERIK TERK

meie usk iseendasse, oma perspektiividesse ja
meie institutsionaalsesse võimekusse aidanud
selle negatiivse teguri mõju elimineerida. Küsimus

Püüdes selgitada, kas majandusareng või ühis-

on selles, kas see optimism ja positiivne suhtu-

konna üldareng liigub aktsepteeritavas suunas,

mine elab üle ka kättejõudnud majanduslanguse

tuleb paratamatult mõõta ühelt poolt heaolu või

perioodi. (EIA 2008, lk 130)

elukvaliteedi eri aspektide objektiivset taset ja
teiselt poolt heaolu subjektiivset aspekti, nende

Majanduspoliitika ja sotsiaalpoliitika seosed

aspektide taju ühiskonna liikmete poolt.

EIA 2008 majanduspeatükk seostab Eestile omast

Seejuures tuleb arvestada, et heaolu objektiivne

ebakõla elukvaliteedi suhteliselt madala taseme

tase on küll majandusarengu resultaat, kuid samas

ja suhteliselt kõrgete subjektiivse heaolu näitajate

on ühiskonna heaolu komponendid, näiteks ter-

vahel ka sellega, et Eestile on olnud pikka aega

vis või haridus, majandusarengule ka sisendiks, st

iseloomulik majanduskasvu vähene seos sotsiaal-

avaldavad majandusarengule olulist mõju.

kulutuste kasvuga .
Kiire majanduskasvu tingimustes, kus SKP

Heaolu subjektiivsed ja objektiivsed näitajad

suurenes jooksvates hindades 121,4 miljardilt kroo-

Riikide arengutaseme levinuimaks üldistatud näita-

nilt 2002. aastal 207,1 miljardi kroonini 2006. aastal,

jaks on inimarengu indeks, mis sisuliselt peegeldab

kasvasid küll ka valitsemiskulud ning sealhulgas

heaolu rikkuse ja inimkapitali aspekte objektiivsete

ka nominaalkulud tervishoiule, haridusele ja sot-

näitajate alusel. Järelikult saab analüüsida hea-

siaalkaitsele, kuid sotsiaalkulude kasv jäi majan-

olu ülejäänud aspektide seotust selle näitajaga ja

duskasvust palju tagasihoidlikumaks, mida näitab

otsida vastust küsimusele, kas ka heaolu subjektiiv-

ka nende osakaalu vähenemine SKP-s. Seega

sed näitajad sõltuvad objektiivsest arengutasemest.

kulutused sotsiaalvaldkonda küll kasvasid, aga

EIA 2008-s toodud andmed näitavad, et heaolu

vähem kui SKP tervikuna. See viitab ka asjaolule, et

subjektiivne hinnang on Eestis tunduvalt kõrgem

eelarve tasakaalu säilitamine ja ülejääk olid sellel

kui näiteks Ungaris, kelle objektiivne näitaja on

perioodil saavutatud sotsiaalvaldkonna kulutuste
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suhtelise piiramisega. Aruandes rõhutatakse, et

nende vastastikustest seostest kui ka olulistest eri-

silmas pidades töötajate hariduse ja tervise tähtsat

nevustest. Tunnistatakse, et eraomandil ja kasumil

osa majanduskasvuks vajaliku inimkapitali loo-

põhinevat majandust ei saa selles mõttes sotsiaal-

misel, on hariduskulude osakaalu küllalt oluline

sele allutada, et kehtestada reeglid, mis lähtuk-

vähenemine ning tervishoiukulude sisuline külmu

sid eelkõige ja peamiselt sotsiaalsest mõõtmest.

tamine pikemas arenguperspektiivis negatiivse

Samas on inimareng, millel majandustegevuses

mõjuga ka majandusele.

oluline osa, seotud just sotsiaalsete aspektidega

Vaadeldes hariduspoliitika ja majanduse seo-

ühiskonna korralduses. Üheks majandus- ja sot-

seid, tuuakse positiivsena esile, et Eestis on side

siaalpoliitika lahknemise põhjuseks on ka otsuste

kutsehariduse ja ettevõtete vahel viimase kümne

erinev ajahorisont. Sotsiaalpoliitilised meetmed

aasta jooksul oluliselt paranenud. Ettevõtted on

arendavad riigi elanikkonna potentsiaali pikema

rohkem investeerinud kutseõppeasutuste infra

perioodi jooksul ning seetõttu võtab tehtud kulu-

struktuuri, tihenenud on seos õppimise ja praktika

tuste ära tasumine aega.

vahel, nii koolide kui ettevõtete rahalised vahendid

Uuringud ja võrdlused kinnitavad, et Eesti oli

on oluliselt kasvanud. Tähtis on olnud EL-i fondide

sotsiaalsele kaitsele tehtud kulutuste osatähtsuselt

osa seda tüüpi sidemete toetamisel. Samuti tähel-

Euroopa riikide hulgas eelviimane (eespool ainult

datakse positiivsete trendidena sotsiaalkindlustuse

Lätist).

taseme tõusu: vanaduspensionide nominaalset
suurenemist kümne aasta (1997–2007) jooksul

Tööturg ja sellega seostuvad poliitikad

keskmiselt 2,7 korda. Siiski on see tõus maha

Kui eelmiste aastate inimarengu aruannetes lähtu-

jäänud keskmise brutopalga kasvust samal ajal

sid tööturu probleemide käsitlused pigem sotsio-

(3,2 korda), mis on kaasa toonud keskmise palga

loogilisest vaatepunktist, siis EIA 2008 vaatleb neid

ja keskmise pensioni suhte halvenemise 33%-ni.

pigem majanduskeskselt, läheneva majanduskriisi

Vaadeldes Eesti sotsiaalsfääri tagasihoidlikku

kontekstis, tunnistades, et majanduse jahtumine

taset teiste Euroopa riikidega võrreldes tõsta

2008. aasta teises pooles tõi juba kaasa koonda-

tatakse küsimus selle valdkonna valitsemisest,

miste laine ning majanduslik surve koondamisteks

avaliku võimu tegevuse vastavusest inimeste

on jätkuvalt väga suur.

huvidele. Avaliku sektori kulutused sotsiaalkaitsele
Eestis moodustasid sotsiaalkaitsekulud 2006. aas-

Eesti Panga prognoosi järgi jõuab töötus 2009.
”aasta
keskmise näitajana 7%-ni, negatiivsemate

tal 12,4% SKP-st, samal ajal kui EL-27 keskmine oli

arengute korral võib töötus ka tõusta 9–10 prot-

26,9% SKP-st (Eurostat).

sendini. Seega võib prognoosida lähiaastatel

on Eestis ühed kõige madalamad Euroopa Liidus.

Kokkuvõtteks arutlusele majanduse ja sotsiaal-

majanduskonjunktuurist tingitud töötuse kasvu

poliitika vahekorrast Eesti siirdeajal nenditakse, et

ja sellest tulenevalt muutub veelgi olulisemaks

sedamööda kui Eestis seni valdavaks olnud majan-

teemaks inimeste sotsiaalne kaitse, aktiivsete töö-

dusarengu ekstensiivsele viisile lisanduvad keeru-

turupoliitika meetmete efektiivsus ning töötajate

kamad, enam inim- ja sotsiaalset kapitali vajavad

täienduskoolituse temaatika. (EIA 2008, lk 139)

tegevused, kasvab ka vajadus rohkem arvestada, et
sotsiaalsfääri kaudu tekkiv inim- ja sotsiaalkapital

Selle osa autorite Raul Eametsa ja Reelika

on kriitiliseks komponendiks, mis määrab selle,

Leetmaa hinnangul on Eestil suhteliselt aktiivset,

milline areng on majanduses võimalik.

majandust stabiliseerivat eelarvepoliitikat raske

Sotsiaalsete ja majanduslike vaatekohtade
seostamine inimarenguga ning vastava poliitika
ja valitsemismudelite hindamine peab lähtuma nii
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sellise ideoloogia tulemuseks on suhte”liseltÜheks
madal maksukoormus, ja siit edasi kasinad

takse, et tööturu volatiivsus on Eestis madalam

võimalused majandust mõjutada, sest riigil pole

kui Põhjamaades, olles samal tasemel USA-ga,

lihtsalt piisavalt vahendeid ja vastavaid poliitika-

ning et meiega samas suurusjärgus on töökohtade

instrumente. Tulenevalt valuutakomitee süstee-

liikumised Leedus ja Poolas. Siit järeldatakse, et

mist on keskpanga võimalused raha pakkumist

mikrotasandit vaadates on tööturg Eestis paindlik

mõjutada ning inflatsiooni ohjeldada samuti

ning toimib omalaadse puhvrina majanduse tasa-

suhteliselt piiratud. Seega jääb ainsaks majan-

kaalustamisel, olgu selle tõestuseks nii suhteliselt

duse „puhvriks”, mille kaudu toimub kohandu-

suur liikumine tööseisundite vahel kui ka töökoh-

mine, paindlik tööturg, ning nagu senine Eesti

tade sulgemise ja avamise suhtarvud.

loomist ning sulgemist ettevõtte sees. Järelda-

suhteliselt lühike majandusajalugu on näida-

Turvalise paindlikkuse oluliseks komponendiks

nud, on ta seda rolli suhteliselt hästi täitnud.

on tulemuslik aktiivne tööpoliitika, mis aitab nii

(EIA 2008, lk 140)

töötutel kui ka töötajatel leida sobiv töö. Eestis
alustati tööturuteenuste pakkumisega 1990-ndate

Lähemalt käsitletaksegi turvalise paindlikkuse

algul, viimane ulatuslik reform viidi läbi 2006.

põhimõtte nelja aspekti (töötajate liikumine, töö-

aasta alguses, mil jõustus uus tööturuteenuste ja

kohtade liikumine, aktiivne tööturupoliitika ja töö-

-toetuste seadus. Sellest lähtudes pakuti riiklikes

tajate sotsiaalkaitse tase) ja nende rakendamist

tööturuametites kolmeteist tööturuteenust.

Eesti tööturul. Mööndakse, et Eestis on omamoodi

Vaadates kulutusi aktiivsele tööpoliitikale, sel-

paradoksaalne olukord, kusmakrotasandi näitajate,

gub aga, et Euroopa Liidu liikmesriikide võrdluses

näiteks OECD töötajate hõivekaitse indeksi järgi

on Eesti üks madalaima kuludega riike, seda ka

on Eesti tööturg jäik ja ülereguleeritud, ettevõtte

juhul, kui võrrelda vaid sarnase töötuse määraga

tasandi andmeid vaadates aga selgub et tööturg

riike. Seetõttu vajab selle poliitika arendamine

on paindlik, võimaldades tööandjal suhteliselt liht-

suuremat tähelepanu.

salt töötajaid vallandada ning ka töötuks jäänutel
et lisaks makrotasandi näitajatele, millega ope-

Kuna kulutused ja ka osalejate arv aktiivse
”tööpoliitika
programmides on olnud väikesed, ei

reeritakse riigi tasandil ja mis on seotud kehtivate

ole tööpoliitika avaldanud olulist mõju töötuse

regulatsioonide ja seadustega, tuleb näha tööturu

üldisele määrale. Seega viitavad olemasolevad

toimimist ka ettevõtte ehk mikrotasandil.

uuringud ja statistika pigem sellele, et aktiivse töö-

uut töökohta leida. Juhitakse tähelepanu sellele,

Seda lünka Eesti tööturu olukorra kirjeldamises

poliitika roll paindliku tööturu kujundamisel on

püütaksegi täita, vaadeldes töötajate liikumist Eesti

Eestis olnud tagasihoidlik ja nimetatud valdkond

tööturul kolme erineva seisundi vahel: hõivatud,

vajab suuremat tähelepanu, eriti praeguses olu-

töötud või mitteaktiivsed. Järeldatakse, et töötusest

korras, kus töötajate oskused peavad kohanduma

hõivesse liikumine on olnud majandusliku kasvu

muutuva tööjõuvajadusega. (EIA 2008, lk 143)

tingimustes väga lihtne. 2006. aastal leidis tervelt
86% töötuid aasta jooksul tööd. Tunnistatakse, et

Tööturu paindlikkust peab omakorda toetama

uue töö leidmise võimalus majandusliku surutise

sotsiaalkaitse süsteem, mis aitab töötajatel lii-

tingimustes väheneb, kuid meenutatakse, et ka vii-

kuda ühelt töökohalt teisele, tagades neile piisava

mase tõsisema majanduslanguse ajal 1999–2000

sissetuleku ka töötaoleku perioodil. Seeläbi peaks

ei langenud see alla 40% .

sotsiaalkaitse süsteem suurendama töötajate

Töökohtade liikumise all ei vaadelda töökohtade

mobiilsust töökohtade vahel ning aitama kaasa

füüsilist liikumist näiteks Eestist odavama tööjõuga

majanduse struktuurimuutustele. Lisaks sotsiaal-

riikidesse, nagu näiteks Hiina, vaid töökohtade

toetustele on turvalise paindlikkuse kontseptsioonis

EIA 2008: Inimareng ja elukvaliteet
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mille eelduseks on kvaliteetsete hooldusteenuste

Kuna teadmuslinna/teadmusregiooni tekke
”üheks
oluliseks eelduseks on keskkonna atraktiiv-

olemasolu, so nii lapsehoid kui eakate hooldus.

sus talendikate inimeste jaoks ja linnakeskkonna

olulisel kohal töö ja pereelu paindlik ühendamine,

Kohustust laste ja teiste lähedaste eest hoolit-

võime toetada ja ergutada loovust, tähendab

seda peetakse üheks peamiseks naiste tööhõivet

suund teadmuslinna loomisele ühtlasi ka pür-

ning võrdsust tööturul pärssivaks teguriks. Märgi-

gimust loomelinna mudeli realiseerimisele.

takse, et lapsehoiuteenuste kättesaadavusega on

Siit tuleneb aga vajadus käsitleda teisiti, kaas-

olnud Eestis läbi aegade probleeme, ligi pooltes

aegsemas võtmes kultuuri ja kultuuriga seotud

kohalikest omavalitsustest on olnud lasteaiajärje-

tegureid kaasaegsete, rahvusvahelises suhtluses

korrad ning lasteaiad on üle koormatud – lapsi on

toimivate majandusstruktuuride väljakujundami-

neis ligi 2500 võrra rohkem kui normkohti.

seks, muuta linnade mentaalsust avatumaks ja

Lisaks sotsiaalkaitsele on turvalise paindlikkuse

loomingulisemaks, arendada kultuuri ja ettevõt-

kontseptsiooni oluliseks osaks ka tööturukoolitus,

luse sümbioosi (loomemajandust), muuta linna-

mis peaks võimaldama nii töötute kui ka töötus

keskkonnad loomeinimeste ideede rakendamise

riskis töötajate tõhusat täiend- ja ümberõpet.

kaudu atraktiivsemateks. (EIA 2008, lk 152)

Eesti tööturu paindlikkuse analüüsist järeldus, et
vaadates turvalise paindlikkuse nelja komponenti,

Samuti toob suund teadmusregioonide arenda-

võib ainult tööturu paindlikkusega enam-vähem

misele kaasa vajaduse muuta tööhõive ja hariduse

rahule jääda. Ülejäänud valdkondades on Eestil

struktuuri:

veel väga palju ära teha selleks, et tunda ennast
võrdväärsena vanade EL-i liikmesriikide seas ja
tagada tööturu paindlik toimimine.

Eesmärk jõuda kasvõi kaugemas tulevikus
”liiderpiirkondade
hulka eeldab kesk- ja kõrgtehnoloogia sektorites (tööstus ja teenindus

Linnad kui arengumootor

kokku) töötavate inimeste osatähtsuse väga

EIA 2008 üheks uudsemaks osaks on rahvus

olulist tõusu, praeguselt alla 10%-selt tasandilt

vahelistele kogemustele toetuv Tallinna ja Tartu

vähemalt 15%-ni (ja tulevikus veelgi kõrgemale),

linnaregioonide tuleviku käsitlus, mida seotakse

samuti rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste

küsimusega, kui edukalt me suudame liikuda

ja majanduskeskkonnaga koostöös olevate üli-

kaasaegse teadmusregiooni mudeli suunas.

koolide olemasolu ning praegusest olulisemalt

Selle mudeli realiseerimisel on võtmeroll endale

intensiivsemat tegevust elukestva õppe osas.

rahvusvahelises tööjaotuses uusi, eelkõige

(EIA 2008, lk 149)

teeninduslikke funktsioone haarata suutvatel
linnadel. Autorid Silja Lassur, Külliki Tafel-Viia ja

Loomulikult saab teadmusregioon areneda

Erik Terk leiavad, et ka Eesti inimarengu seisu-

ainult rahvusvahelises koostöös ning eduka

kohalt on äärmiselt oluline, et Tallinna ja Tartu

talendijahi korral. Kokkuvõttes nenditakse, et

linnaregioonid suudaksid koondada keerukal
tensive high-tech services) baseeruvat tööhõivet,

nii Tallinn kui Tartu on hakanud viima”selehkki
ajal kavandama oma arengut varasemast

kujuneda rahvusvaheliselt tõsiseltvõetavateks ja

komplekssemalt, st pühendama enam tähele-

hästivõrgustunud teadmusregioonideks.

panu sellistele nähtustele, nagu innovatsioon,

kõrgtehnoloogilisel teenindusel (knowledge-in-

teadmusbaas, loome, ei saa kummagi linna
puhul väita, et nimetatud arengustrateegiate
või arengukavade koostamisel oleks lähtutud
selgest kaasaegsest linnaarengu tervikvisioonist

156

EIA 2008: Inimareng ja elukvaliteet

III OSA: Eesti inimarengu aruanded 2006–2009 Inimareng tõusuteel ja kriisiajal

või kontseptsioonist. Seetõttu pole ka päris selge,

Võime öelda, et viimaste aastate majandus-

kuivõrd hakkab üksikute kavade või strateegiate

liku tõusuga kaasnes Eesti ühiskonnas seni-

vahel ka nende realiseerimisel toimima võimen-

sest enam kindlustatud keskklassi kujunemine.

dus. (EIA 2008, lk 150)

Inimeste sotsiaalset enesehinnangut hakkasid
senisest enam mõjutama info- ja tarbimisühis-

Selleks, et areng loova teadmuslinna/regiooni

konna arusaamad ja võimalused. Samas levis

mudeli poole saaks toimuda, peaks olema täidetud

muretu tarbijalikkus, asjadekultus ja sotsiaalne

neli tingimust:

passiivsus ning süvenes lõhe vanema ja noorema põlvkonna ning eri piirkondade elukvali-

On vaja a) terviklikku majanduse ja elukesk”konna
arendamist puudutavat visiooni linna

teedis. Samas püsis erinevus eesti- ja venekeelse
elanikkonna eneseteostusvõimalustes.

regiooni tasandil; b) kõikide innovatsiooni,
teadmuse ja loome tõusu puudutavate valdkondade pikaajalist kavandamist; c) eelnimetatud

3. Mis ohustab Eesti inimarengut kõige rohkem
praegusel arenguhetkel?

pikaajaliste kavade omavahelist ühendatust,
et tekiks võimendus; d) instrumentaalset meh-

Kõige suuremaks mureküsimuseks on jätkuvalt

hanismi eelnimetatud kavade juurutamiseks.

sotsiaalsetest ja käitumuslikest põhjustest tingitud

(EIA 2008, lk 150)

madal oodatava eluea pikkus, seda eriti meestel,
ning nii meeste kui ka naiste lühikeseks jääv aeg

Nende tingimuste täitmiseni ei ole seni veel
jõutud.

elada oma elu täisväärtuslikult ja aktiivselt.
Otsapidi jookseb rahva tervise probleem aga
laiemasse väärtuste, elulaadi, inimsuhete, kasvatuse ja kultuuri valdkonda. Seetõttu on teiseks

7. KOKKUVÕTE
MARJU LAURISTIN, ERIK TERK

ohutsooniks tervise kõrval noorte elulaadi ja
väärtushinnangute probleemid, noore põlvkonna elukvaliteet.

EIA 2008 kokkuvõttes püstitatakse kaheksa küsi-

Kolmandaks läbivaks murejooneks on nii ter-

must Eesti inimarengust ja sotsiaalsetest riskidest

vise kui laiemalt kogu elukvaliteedi liiga suured

majanduskriisi kontekstis. Arvestades kriisiohtu,

erinevused piirkonniti ja rahvuste lõikes, mis

mille on tekitanud pandeemia COVID-19, on

on tekitanud näiteks Kirde-Eestis sotsiaalsete

mõnigi neist küsimustest ka praegu asjakohane,

riskide kuhjumise.

ehkki vastused võivad olla mõneti teistsugused
kui tosin aastat tagasi.

4. Milliseid inimarengu aspekte mõjutab kriitiline
situatsioon majanduses kõige rohkem?

1. Kuidas hinnata Eesti ühiskonna sotsiaalset
jätkusuutlikkust praegusel arenguhetkel?

Kõige otsesemalt mõjutab inimarengut olukord
tööturul, juba alanud ning 2009. aastal lume-

Kriisiajal on põhjust arutleda inimarengu kui

pallina süvenev tööpuudus. Esmakordselt tabab

ressursi üle, mis võimaldab (või ei võimalda)

töökaotus siirdeühiskonna „võitjaid”, kõrgha-

ühiskonnal raskustega toime tulla.

ridusega ambitsioonikaid ja tarbimishimulisi
noori, kelle sotsiaalne enesehinnang ja muretus

2. Kuidas mõjutas 2004. aastast kuni 2008. aasta
alguseni toimunud hoogne majanduskasv Eesti
elanikkonna elukvaliteeti?

EIA 2008: Inimareng ja elukvaliteet
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neisse, kus on vaid üks leivateenija, ja eriti

• projektide tulemuslikkust inimarengu seisuko-

olukorda, kus ka see ainuke leivateenija võib

halt peaksid analüüsima teadlased ja kodaniku

jääda tööta. Kui selle tagajärjel jäävad lapsed

ühiskonna esindajad.

ilma võimalusest saada kvaliteetset haridust,
osaleda huvitegevuses ja spordis, on sellel
kaugeleulatuvad sotsiaalsed tagajärjed.
Väga ohtlikku mõju avaldab majanduslan-

6. Kas saaks kriisisituatsiooni kasutada väärtushinnangute muutmiseks, sotsiaalse kapitali
suurendamiseks?

gus tervisele, eeskätt sotsiaalse stressi kaudu.
On tõenäoline sotsiaalse protesti ja konfliktide

• Kodanikuühiskonna algatusvõimele reaalse väl-

võimendumine juhul, kui meedia, poliitikud ja

jundi tagamine on parim tee kriisi negatiivsete

kodanikuühiskond ei suuda tekitada ja hoida

sotsiaalsete mõjude ennetamiseks ja vältimiseks.

ühiskonnas valmisolekut ja usku üheskoos

• Kriis annab tõuke väärtuste muutumisele,

raskustest ülesaamiseks.

materiaalsete eduväärtuste asendumisele
sotsiaalsete ja vaimsete väärtustega. Perede

5. Milline poliitika aitaks kriisist inimarengu suhtes
võimalikult valutult välja tulla?

tarbimisvõimalusi piiravas kriisiolukorras on
kergem hakata uute asjade muretsemise asemel väärtustama tervist, vaimsust, inimsuhteid,

Majandus- ja eelarvepoliitikas (millest suuresti

igas peres üksteisele, eriti aga lastele ja noortele

sõltub ka sotsiaalpoliitika) on selles olukorras

pühendatavat aega, tähelepanu nõrgemate

eriti tähtis arvestada, et

suhtes, hoolivust looduse ja kaasinimeste vastu.
• Sotsiaalne kapital ei kasva iseenesest tühjal

• ka raskete otsuste tegemisel ei kaotataks silmist

kohal ega lahtise taeva all – ta vajab avalikku

nende sotsiaalset mõju, püüdes vältida või vähe-

ruumi, infot ja suhtlust, innustavaid sümboleid

malt pehmendada haavatavate sihtrühmade

ja pühendunud omakasupüüdmatuid eest

elukvaliteedi halvenemist;

vedajaid. Sellest vaatepunktist on väga oluline

• vältida terviseriskide suurenemist ja jätkata
ennetustööd rahva tervise parandamiseks;

roll kultuuriasutustel ja rahva vaimset toonust
toetavatel kultuurisündmustel.

• ära hoida kriisi negatiivset mõju laste elukvali
teedile, rakendades toetusmeetmeid laste
vanemate töötuksjäämise korral;
• ära hoida negatiivset demograafilist mõju nii

7. Kuidas peaks ühiskonna sotsiaalseid ressursse
silmas pidama majanduse kriisistrateegiate
kujundamisel ja eelarveprioriteetide seadmisel?

sündimusele kui väljarändele;
• ära hoida paanikat ja rahvuslike ning sotsiaalsete pingete teravnemist;

Kriisistrateegiate kujundamisel on kaks aspekti.
Ühelt poolt vajadus küllalt järsu riigi kulude

• pöörata suuremat tähelepanu elukvaliteedi

kokkuhoiu järele, teiselt poolt meetmete käivi

mittemateriaalsetele aspektidele, eriti psühho

tamine majanduse kiireks ümberkohandu-

loogilisele turvalisusele;

miseks, uue tööhõive võimaluste loomiseks,

• Euroopa Sotsiaalfondi jm Euroopa rahade sihi-

investeeringute saamiseks. Taolise keeruka

pärasem kasutamise inimarengu seisukohalt,

ülesandega edukas toimetulek on võimalik vaid

jälgides hoolikalt projektide sisulist vastavust

siis, kui ühiskonnas on olemas usk iseendasse

kõige pakilisematele sotsiaalsetele vajadustele;

ja usaldus oma juhtijate vastu.

• kriisiolukorras on eriti häiriv bürokraatia ja asjatu
ajakulu, mis pidurdab eurorahade liikumist ja
projektide elluviimist;
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Teisalt võib väliskeskkond areneda kahel

8. Millist majandusarengu kriisistsenaariumi võiks

moel: kas hakata tasapisi stabiliseeruma ja

pidada inimarengu seisukohalt paremaks?

seejärel paranema või jätkata langust. Viimasel
Valitsuse tegevuses võib esile tulla kolm võima

juhul võib eristada edasist järsku langust või

lust: a) valitsus võib meetmete võtmisega

siis mitte nii järsku olukorra halvenemist, aga

venitada; b) võib eelistada aktiivsemat, kuid

lihtsalt venima jäävat pikka kriisi. Saame kuus

valdavalt siseturule orienteeritud ja tööhõive

võimaliku poliitika varianti (EIA 2008, lk 156).

säilitamisele suunatud meetmete paketti;
c) võib orienteeruda aktiivsemale ekspordiorientatsiooniga paketile.
Majandusarengu võimalikud variandid valitsuse erisuguse tegevusviisi ning väliskeskkonna lühema või pikemalt
jätkuva languse korral
Majandusliku kriisistsenaa
riumi liik

Kiiresti stabiliseeruv ja paranev
väliskeskkond

Järsumalt või laugemalt langemist jätkav välis
keskkond

A. Otsustamist edasi
lükkav

A1 – suur risk ebaõnnestumiseks

A2 – kindel katastroof

B. Sotsiaalseid prioriteete
järgiv

B1 – lisavahendite leidmisel
õnnestumise võimalus

B2 – pikema languse puhul ei ole jätkusuutlik

C. Ettevõtluse prioriteete
järgiv

C1 – lootus õnnestumisele, eeldab
sotsiaalset kokkulepet

C2 – järsuma, kuid kiirema variandi puhul
võib õnnestuda, eeldab ettevõtjate ja
töötajaskonna ühist pingutust; välis
keskkonna pika languse korral suur eba
õnnestumise tõenäosus

A-tüüpi poliitika puhul ei suudeta mingit selge-

C-tüüpi poliitika tähendaks valitsuse toetust,

mat ja jõulisemat lähenemist välja mõelda ja/

eeldatavasti valikuliselt, ekspordivõimekatele

või realiseerida. Natuke suudetakse kulusid

ettevõtetele, näiteks riigi poolt nende krediidi-

kokku tõmmata, aga mitte piisavalt. Tasa-

taotluste garanteerimist. Mõeldakse välja ka

pisi ammendatakse reservid. Laenu võtta ei

tugevdatud meetmeid ekspordiorientatsioo-

üritata. Ei julgeta võtta riske mingi selgema

niga välismaiste firmade kaasamiseks. Sellega

stimuleerimisprogrammi väljatöötamiseks

kaasneb ka suhteliselt resoluutne eelarvekärbe,

B-tüüpi poliitikale on iseloomulikud eelkõige

kuna makromajanduskeskkonna korda saamist

kaks eesmärki: hoiduda kõrgest tööpuudusest

loetakse selle strateegia üheks põhitingimuseks.

ja seista selle eest, et raskesse seisu sattunud

Kannatavaks pooleks võivad kujuneda sotsiaalse

inimestele ja peredele laieneksid suuremas

loomuga toetused ja pensionid. Poliitika võib

mahus riigipoolsed tugimeetmed. Esimese

stsenaariumi C1 puhul anda väga häid resul-

eesmärgi osas saab rõhuda osalisele tööajale,

taate, aitab kaasa majanduse restruktureeru-

palkade vabatahtlikule piiramisele ettevõtetes,

misele ja lühikese aja jooksul ei pruugi veel alla

ümberõppele, stardiabile tootmise lõpetanud

käia ka inim- ja sotsiaalne potentsiaal.

ettevõtete töötajatele omal käel ettevõtluse
alustamiseks; teise eesmärgi osas töötute
abirahadele, pensionide tasemel hoidmisele,
korterilaenude ajastamisele jne.

EIA 2008: Inimareng ja elukvaliteet

159

TAASISESEISVUNUD EESTI KOLM AASTAKÜMMET INIMARENGU LUUBI ALL

4. EIA 2009: Keskkond
inimarengu tegurina
Peatoimetaja Marju Lauristin
Toimetajad Ain Aaviksoo, Kaja Peterson, Rivo Noorkõiv,
Rein Vöörmann, Veronika Kalmus, Erik Terk

EIA 2009 fookuseks oli valitud inimarengu aruannetes seni vähe käsitletud keskkonna temaatika,
mida käsitleti laias tähenduses, alates looduskeskkonnast kuni vaimse keskkonnani. Erilist tähelepanu vajas muidugi ka süveneva majanduskriisi
aegne majanduskeskkond.

1. EESTI INIMARENGU NÄITAJAD
MAJANDUSKRIISI SURVE ALL
TOIMETAJA AIN AAVIKSOO
Eesti majandus oli aastail 2000–2007 kasvanud
keskmiselt 8,4% aastas, seevastu 2008. aastal
kahanes majandus 3,6% võrra ning 2009. aasta
esialgsetel hinnangutel oli langus juba 14%. Nii

Eesti inimarengu aruanne 2009 esikaas.

järsk majanduskeskkonna muutus mõjutas kõiki ja
kõike. Milline võiks olla selle mõju inimarengule?
2009. aasta globaalses inimarengu edetabelis seisab Eesti endiselt 40. kohal, Euroopas aga

Vaadeldes inimarengu eri komponente, on Eesti

jätkuvalt 25. kohal. Seekord on UNDP jaganud

majandusarengu poolest (SKT 20 361 USD ela-

kõrgema arengutasemega riigid kaheks rühmaks,

niku kohta) edetabelis 43. kohal (aasta varem 44.),

väga kõrge (38 riiki) ja kõrge inimarengu tasemega

tasemeõppe määra poolest 25. kohal Kasahstani

riikideks (45). Peale nende eristatakse keskmise

järel ja Uruguai ees (aasta varem 23.) ning eelda-

ja madala arengutasemega riike (vastavalt 75 ja

tava eluea poolest (72,9 aastat sünnimomendil) 74.

24). Eesti jääb oma koondnäitajaga (0,883) napilt

kohal ehk samal tasemel Hiinaga (aasta varem 76.).

allapoole maagilist väga kõrge inimarengu taseme

Inimarengu näitajatest on SKT kasv olnud Eestis

määra (0,900). Ida-Euroopa uutest EL-i liikmes-

üks kiiremaid maailmas nii viimasel kümnendil

riikidest kuuluvad väga kõrge arengutasemega

(2000–2007) kui ka võrdluses aastaga 1990 ehk

riikide hulka ainult Sloveenia ja Tšehhi.

vahemikuga enne 1990-ndate aastate esimese
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poole majanduslangust. Eesti SKT aasta keskmine

Eesti arengu jätkusuutlikus on lahutamatult

nominaalkasv elaniku kohta vahemikus 1990–2007

seotud rahvastiku näitajatega. Jätkuvalt tõdeti, et

oli 5,3%, millest kiiremat kasvu on suutnud näidata

alates iseseisvuse taastamisest 1991. aastal on Eesti

veel vaid kaheksa riiki, kusjuures Euroopa riikidest

elanike arv negatiivse loomuliku iibe tõttu järsult

üksnes Iirimaa (aasta keskmine kasv 5,8%). Samas

vähenenud. Eesti rahvaarv suurenes jõudsalt aastail

oli Eesti majanduslanguse kiirus 2008. aastal

1970–1990, milles lisaks immigratsioonile etendas

samuti erakordne –3,6%, mis oli maailmas koguni

oma osa ka positiivne iive. Rahvaloenduse andme-

kolmas Zimbabwe (–14,1%) ja Läti (–4,6%) järel ning

tel vähenes üheksakümnendatel Eesti elanikkond

Iirimaa (–3,0%) ees. Aruandes tunnistati, et 2009.

aga umbes 12%, milles suur osa oli peale väljarände

aasta majanduslangus oli Eestis ilmselt maailma

ka negatiivsel iibel. 2008. aastal vähenes rahvaarv

üks sügavamaid, isegi kui lohutada end sellega,

loomuliku iibe tõttu 647 elaniku võrra.

et Lätis on asjad veel hullemad.

Üldiselt on omaks võetud empiirilist kinnitust

Eesti majanduse senine üsna äärmuslikus rüt-

leidnud seisukoht, et ühiskonna jõukuse kasv üle

mis toimunud majanduskasv tekitas lootust, et

10 000 – 15 000 USA dollari ei suurenda enam

samavõrra kiiresti ning muu maailmaga ennak-

elanikkonna tervisenäitajaid. Viimased sõltuvad siis

tempos õnnestub Eestil majanduskriisi järgselt

oluliselt rohkem suhtelisest ebavõrdsusest ühis-

taas jõukust kasvatama asuda. EIA 2009 pakub

konnas. Eesti kuulub seega kindlalt riikide hulka,

majanduspeatükis põhjaliku analüüsi selle kohta,

mille puhul ühiskonna summaarne majandusliku

kuivõrd põhjendatud sellised ootused on, rõhuta-

heaolu kasv ei taga elanike tervemat elujärge, vaid

des, et kuigi majanduskasv on inimarengu seisu-

see sõltub pigem sellest, kui suur osa elanikest

kohalt oluline, saab Eesti puhul määravaks mitte

saab majanduskasvust osa ning milliseid priori-

üksnes selle kiirus, vaid eeskätt selle jätkusuutlik-

teete järgitakse riigi sotsiaalpoliitikas.

kus. Hoiatati, et senine Eesti majandusedu põhines

Statistikaameti andmetel vähenesid aastatel

väga olulisel määral odava väliskapitali (laenuraha

2000–2007 sissetulekute erinevused ja seeläbi ka

ja otseinvesteeringud) sissevoolul, mille jätkumine

Gini koefitsient Eestis 0,362-lt 0,302-ni. Tõsi, suhte

samasuguses tempos oli ebatõenäoline. Samuti

line vaesuse määr samal ajavahemikul suurenes

ei ole väga põhjendatud ootus iseeneslikuks Iiri-

18,3-lt 19,5-ni ja seda eelkõige 50–64-aastaste

maa, Singapuri või Hongkongi kiire majanduskasvu

seas (vastavalt 13,9 ja 19,5), aga eriti pensioniea-

kordumiseks Eestis, sest nende stardipositsioon on

liste elanike hulgas (16,0 vs. 39,0). Samuti on vara-

kogu aeg olnud Eesti omast kõrgem ning nad ei ole

semate aastatega võrreldes Eesti sotsiaalkaitse

majanduskriisi eelsele tipptasemele jõudes läbinud

süsteem oluliselt paremal järjel, võrreldes eelmiste

nii sügavaid langusi nagu Eesti 1990-ndatel või

majanduslanguste ajaga.

praeguses majanduskriisis.
Kriisi sügavus tõestas ilmekalt eelmiste aastate
inimarengu aruannetes väljendatud teadlaste hin-

Kas pere- ja rahvastikupoliitika suudab kohaneda muutunud majandusolukorraga?
Nii üldine majanduskasv kui tõenäoliselt ka valit-

nangut, et senine majanduskasv ei ole jätkusuutlik.

suse perepoliitilised meetmed suutsid iseseisvuse

Kriisi ajal jäävad ellu need ettevõtted, kes suudavad

taastamise järgselt kasvatada sündimust. 2009.

tootlikkust suurendada ja maailmaturgudel edukalt

aastal kasv peatus. Eestis kiire majanduskasvu aas-

konkureerida. See tähendab aga tööjõu struktuuri

tail välja kujunenud perepoliitika toetab lastega

ja kvalifikatsiooni esile kerkimist majandusarengu

peresid ennekõike rahaliselt, kusjuures toetused on

põhitegurina. Ehk teisisõnu loodeti, et pärast kriisi

varasemast enam seotud vanemate palgaga ning

hakkab esile kerkima ka Eestis majanduse arengu

eeskätt lapse sünniga. Majanduslanguses on seni

sõltuvus inimarengust, nii nagu see on iseloomulik

säästetud vanemahüvitist, kuid on vähendatud

teistele kõrgelt arenenud maadele.

universaalseid lastetoetusi. Samas vähendavad
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laste vaesust kõige efektiivsemalt paljulapselistele

tagasilööki, kuid alates 2009. aasta lõpust oli

peredele suunatud toetused. Efektiivsustaotlusele

oodata pikaajaliste töötute arvu suurenemist, kellel

viidates otsib valitsus ka muude sotsiaaltoetuste

ei olnud enam ei töötuskindlustuse ega töötu-

vajaduspõhise rakendamise võimalusi.

toetuse saamise võimalust. Samal ajal kui range

EL-iga liitumise järgselt suurenes nii sisse- kui

fiskaalpoliitika eelistamine oli peale sundinud

ka väljaränne. Mõningane stabiliseerumine toi-

sotsiaalkaitse kulutuste vähendamise, ennustati

mus 2007, mil eeskätt vähenes väljarännanute arv.

väga kõrge töötuse püsimist veel kuni aastani 2013.

Kõige olulisem on siiski fakt, et kogu vaadeldud
perioodi jooksul lahkus Eestist enam inimesi kui

Kas haridus kui Eesti inimarengu

saabus.

senine vedur hakkab väsima?

Kõige suurem oli negatiivne rändesaldo noorte

Tuli tunnistada, et isegi majanduslikult headel

(15–29-aastased) hulgas 2005. aastal, mil Eestist

aegadel oli väljalangevus Eesti üldhariduses,

lahkus peaaegu viis korda enam inimesi kui siia

alustades üldharidusega, olnud lubamatult suur.

saabus (1552 vs. 323). 2008. aastaks oli kõige

Põhikooli päevaõppes katkestas näiteks 2007. aas-

suurem suhteline erinevus (1,36 korda) välja- ja

tal enam kui 750 õpilast. 2008. aastal oli katkes-

sisserände hulgas vanuserühmas 30–49.

tajaid enam kui 500. Koos õhtu- ja kaugõppega
oli nendel aastatel katkestajaid kokku vastavalt

Töötus – suurim proovikivi Eesti inimarengule

ligi 850 ning 600. Arvestades siia juurde ka güm-

Kui 2000. aastast alates oli töötuse määr kõigis

naasiumi poolelijätjad, langes nendel kahel aastal

vanusegruppides langeva trendiga, vähenes see

kokku välja enam kui 2000 õpilast. Kutsehariduse

6,5%-ni ka noorimas vanusegrupis. Kuid majandus-

õpingud katkestas 2007. ja 2008.aastal enam kui

kriisi ilmnedes avaldus mõju esimesena just noorte

5000 õpilast, seejuures ligi pool neist õppis sel

tööpuuduses, millele järgnes paar kvartalit hiljem

ajal suurt edu nautinud sektorites nagu tehnika,

ka töötuse määra kasv vanemates vanusegruppi-

tootmine ja ehitus.

des. Kõige enam oli majanduskriisist mõjutatud

Majandusraskuste ja suureneva tööpuuduse

noorim vanusegrupp, kelle töötuse määr ulatus

tingimustes oli ilma korraliku hariduseta ning

2009.aasta kolmandas kvartalis 29,2%-ni. Vanema-

vähese konkurentsivõimega inimestel suurim

tes vanusegruppides on muutused jäänud 12–13%

oht töötuks jääda. Samas aga seab majandus-

piirimaile. Noorte kõrge töötuse taga on lisaks

langusest tingitud töötuse suurenemine paljud

majandussurutisele ka teisi olulisi tegureid: laulva

õppijad toimetulekuohtu, mis võib viia õpingute

revolutsiooni ajal sündinud põlvkonna jõudmine

katkestamiseni. Vanemate tööpuudus ja toime-

tööikka, madal haridustase noorimas vanusegrupis,

tulekuraskused mõjutasid ka üldhariduskoolide

raskused esmakordsel tööturule sisenemisel.

õpilaste haridusvõimalusi. EIA 2009 hoiatab:

Inimarengu seisukohalt oli eriti oluline märkida
riski kaotada väärtuslikke eluaastaid. Arenenud

Perede ja õppijate majandusliku olukorra
”halve
nemine ohustab noorte haridustee jätka-

riikide ja Eesti enda varasemat kogemust arves-

mist, tähendades keskmises ja pikas perspektii-

tades oli tähtis vähendada töötuse levikut ja eriti

vis olulist kaotust ka Eesti tööjõu potentsiaalis.

selle kestust, samuti suurendada töötute sotsiaal-

Seega on õppeasutuste ja ka riigi roll õppijate

kaitse olemasolu ning ulatust. Jõukate riikidega

sotsiaalse turvalisuse ning toimetuleku tagamisel

võrreldes oli Eesti sotsiaalkaitse kulutuste baas ka

oluliselt suurenenud. (EIA 2009, lk 18)

seda, et kasvav töötus tähendas ka suurenenud

enne majanduskriisi üsna madal. Jõukuse kasvu
aastail loodud Töötukassa leevendas suuresti töö

Samas tunnistatakse, et halvenenud on ka

kaotamise järgse esimese aasta majanduslikku

õppeasutuste ja riigi võimalused leevendada
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majandusraskustes õppurite probleeme. Lisaks

ja võimete arendamist, eriti kui silmas pidada riigi

majanduslangusest võimendatud sotsiaalproblee-

seatud eesmärke teadmistepõhise majanduse

midele on Eesti haridussüsteemi suureks mureks

poole püüdlemisel. Osutatakse sellele, et Eesti

laste arvu järsk vähenemine ning sellega seotud

on tööviljakuselt Euroopa vanade liikmesriikide

gümnaasiumis õppivate ja lõpetajate arvu järsk

võrdluses selgelt mahajääja rollis.

kahanemine. Kui nt 2006/2007. õppeaastal õppis

Eesti piiratud rahvaarvu tingimustes on kriiti-

üldhariduskoolide 10.–12. klasside päevaõppes

lise tähtsusega, et kõik võimekad ning eeldustega

enam kui 36 000 õpilast, siis 2013. aastaks on

inimesed jõuaks parima hariduseni. Muu hulgas

see arv prognooside kohaselt vähenenud 42%

tuleb vähendada sotsiaal-majanduslikke filtreid

võrra, jäädes veidi alla 21 000. See toob järjest

kõrghariduse kättesaadavuses, milleks on oluline

kõikidel haridustasemetel kaasa vajaduse kohan-

eelneva haridustee kvaliteedi ühtlustamine, eriti

dada Eesti haridussüsteem vastavaks vähenenud

maa-asulates. Eesti haridus- ja teadussüsteemi

õpilaste arvule. Koolivõrgu reformiga samal ajal

selgelt suurim nõrkus peitub jätkuvalt hariduse

oli vaja tagada hariduse sisu vastavus tänapäeva

mittevastavuses majanduse arengu vajadustele.

muutunud nõuetele. Kriitilisteks aspektideks on

Riikide kõrgliigas osalemiseks on vaja kindlaid

õppekavade uuendamine, õpetajate koolitus nii

oskusi, mille arenemist senine odaval tööjõul ja

õpetamismeetodite ajakohastamisel, sh infotehno

ohtral laenurahal põhinev majandus ei soodus-

loogia ja e-õppe laialdasel kasutuselevõtul õppe-

tanud. Aruandes rõhutatakse:

töös kui ka uute teemade vallas (nt andekad lapsed,
tatakse vajadusele tegeleda vene õppekeelega

Kui riigis ei valmistata ette piisaval hulgal
”majanduse
arengu vajadustele vastavat tööjõudu,

koolide mahajäämusega, arvestades PISA uuringu

tekib oht tulevaste kasvuvaldkondade jaoks olu-

tulemusi, mille kohaselt edestasid eesti õppekee-

liste ettevõtete Eestist lahkumiseks või siis Eestisse

lega koolide õpilased vene õppekeelega koolide

tulemata jäämiseks. /---/ Samal ajal on haridus-

õpilasi kõigis peamistes hindamisvaldkondades.

süsteemil väga keeruline Eesti tulevastele vaja-

Nagu Eesti PISA uuringu autorid välja toovad,

dustele vastavat tööjõudu pakkuda, sest Eestis

peitub vene õppekeelega koolide õpilaste mada-

puudub teostatav ning laialdaselt aktsepteeritud

lamate tulemuste taga ilmselt õpetajate keele

tulevikukujutlus majanduse arengu suundadest

barjäärist tingitud ainedidaktiline mahajäämus.

ning ka tõhusaid mehhanisme hariduspoliitika,

õppevahendite ajakohastamine). Aruandes osu-

Kõrghariduse võtmeküsimusena käsitletakse
Eestis pakutava kõrghariduse rahvusvahelise kon-

majanduspoliitika ja tööturupoliitika koordineeri
miseks ei ole. (EIA 2009, lk 20)

kurentsivõime tõstmist ning senisest laialdasemat
välisõppejõudude ja üliõpilaste Eestisse õppima

Riigikantselei raportile viidates tõdeti, et suur

ja tööle meelitamist. Demograafiline surve, mis

kõrgharitute osakaal Eesti tööjõus, kuid madal

juba praegu sunnib Eesti koolivõrku ajakohastama,

tootlikkus ja vähene lisandväärtus töötaja kohta

sunnib lähiaastatel muutuma ka kõrgharidus

viitab kõrghariduse kvaliteedi probleemidele ja

maastikku.

nn formaalsele üleharitusele. Eametsa jt (2009)

Arvestades Eesti üsna ulatuslikku regionaalset

raporti lõppjäreldus rõhutab, et ilma oluliste

ja sotsiaal-majanduslikku kihistumist, on oluline

muudatusteta senises haridus- ja teaduspoliitikas

analüüsida, kuidas suudame väikeriigina pakkuda

ei ole võimalik Eestis realiseerida majandusmude-

kõigile elanikele neile sobivaid võimalusi enese-

lit, mis lähtuks teadmistepõhise Eesti strateegiast.

teostuseks. Inimressursi efektiivse kasutamise,

Samas toob majanduskriis ja sellega kaasnev töö-

sotsiaalse õigluse, nii isikliku kui ka avaliku hüve

puudus Eestis paratamatult kaasa suurema täien-

eesmärgil, on oluline toetada kõigi inimeste huvide

dus- ja ümberõppe vajaduse. Täiskasvanute osalus
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elukestvas õppes on küll aasta-aastalt paranenud,

hulgas on Eesti sotsiaalse kapitali näitajate alusel

kuid jääb endiselt edukate riikide näitajatest maha.

94. kohal. Nende näitajate seas on lisaks ühiskonna

Probleemi lahendus peitub lihtsas tõsiasjas, et

religioossusele ka osalemine vabatahtlikes ühen-

koolitusvõimalusi tuleb pakkuda eri sihtrühmade

dustes, samuti sõprade tähtsus ja usaldamine ning

vajadustest lähtudes.

annetamiskultuur, valmisolek võõraste aitamiseks
ja vabatahtlik tegevus. Ühegi nende poolest pole

Alternatiivseid võimalusi riikide

Eestil võimalik end kõige kõrgemalt arenenud

heaolu võrdlemiseks

riikidega võrrelda. Usalduse puudumisest tingitud

Legatumi heaolu indeks mõõdab nii objektiiv-

madalat koostöötahet kui Eesti arengu pidurit on

seid statistilisi näitajaid kui ka küsitlusi kasutades

täheldatud paljudes eluvaldkondades, sealhulgas

79 mõõdiku abil üheksat heaolu ehk õitsengu

ettevõtluses. Aga just usaldus ja koostöövõime on

dimensiooni, mis koostoimes peaksid võimalikult

olulised sotsiaalse kapitali komponendid.

mitmekülgselt hindama riikide jõukuse ja heaolu
edenemist.

Just elanike hoiakuid kajastavad subjektiivseid
näitajad ei luba Eestil täielikult realiseerida oma

Kuigi inimarengu indeksi ja Legatumi heaolu

formaalselt eksisteerivaid tugevusi. Samas rõhu-

indeksi (LHI) komponendid on üsna erinevad (vaid

tavad Legatumi heaoluindeksi autorid, et formaal-

haridusindeksi sisu on suuremalt jaolt kattuv),

selt ilusal ühiskonnal pole mõtet, kui inimesed ei

annavad mõlema indeksi alusel tehtud riikide

tunne ennast selles hästi. Üldine eluga rahulolu

võrdlused üsna sarnase tulemuse. Esimese 15 riigi

on aga otseselt seotud tervise, ohutuse, vabaduse

hulgas kattuvad 10. Eesti kuulub mõlema indeksi

ja sotsiaalse kapitali kategooriatega.

järgi parimate keskmike hulka – UNDP edetabelis

Legatumi indeksi autorite põhijäreldusi on, et

40. koht (182-st) ning Legatumi tabelis 31. (104-st).

vaid vaestes riikides suurendab majanduskasv

Globaalses võrdluses on Eesti üsna ohutu ja

otseselt inimeste heaolu. Alates teatud jõukuse

turvaline paik, arvestades näiteks sõdasid või põge-

tasemest (ca 15 000 USD elaniku kohta) ei ole

nikega seotud probleeme. Siiski jäävad rahuaja

majanduskasv enam võimeline oluliselt lisama

turvalisuse näitajad, nagu vägivaldne kuritegevus

inimeste heaolutunnet. Jõukamates riikides

ja vargused, või siis inimeste endi tajutud turva

muutuvad järjest olulisemaks heaolu kvalitatiiv-

lisus, Eesti puhul kas keskmisele tasemele või pisut

sed komponendid, mis on seotud demokraatia,

allapoole.

vabaduste, hea valitsemistava ning usalduse ja

Isikuvabaduste järgi paigutub Eesti oluliselt

koostöövõimega. Eesti oli maagilise 15 000 piiri

madalamale võrreldes üldise edetabelikohaga,

mõni aasta tagasi ületanud ning ka majanduskriis

43. kohale. Selle põhjuseks pole ainult madala-

ei kukutanud SKT taset sellest allapoole.

võitu rahulolu tase oma vabadusega (rahul 71%
elanikest), vaid eriti Eestis valitsev sallimatus. See,
et vaid pisut enam kui pool eestimaalastest soovib
näha oma naabruses elamas etnilisi vähemusi ning

Kriis kui pöördepunkt –
valikute mõju inimarengule

vähem kui pool usub, et Eesti on immigrantidele
elamiseks hea koht, paigutab Eesti viimase 15

EIA 2009 esimese osa kokkuvõttena jääb kõlama

hulka kõigist uuritud riikidest nende kahe näitaja

tõdemus, et Eesti ühiskond ja riik on iseseisvuse

osas. Aruandes rõhutatakse, et ei piisa formaalselt

taastamise järgselt korda saatnud väga palju rahul-

kehtestatud usulise, liikumis- või sõnavabadusest,

dust väärivat. Majanduslik jõukus on kasvanud

kui seda ei toeta ühiskondlik hoiak. Kõige nõrgem

kolmekordseks, keskmine eeldatav eluiga pike-

on Eesti rahvusvaheline positsioon LHI metoodika

maks kui eales varem. Vaid inimeste arvu vähene-

järgi sotsiaalse kapitali poolest: 104 uuritud riigi

mine Eestis kummitab jätkuvalt, kuigi rahvastiku
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kahanemise tempo on viimastel aastatel oluliselt

Aastaid 2005–2008 on nimetatud Eesti elanik-

vähenenud, jõudes 2009. aastal peaaegu pluss

konna seisukohalt päikeselisteks aastateks, mis

poolele. Teisalt on Eesti elanike oodatav eluiga,

jõudsalt suurendasid tarbimist ja heaolu (EIA 2008).

ehkki ajalooliselt meie pikim, ometi võrreldav vaid

Kuid keskkonna jätkusuutlikkusele põhjustas tarbi

Euroopa Liidu vanemate liikmesriikide näitaja-

mise kasv uusi ohte.

tega 1970. aastail, ning Eesti ühiskonna sisene
sotsiaal-majanduslikus staatuses, püsib ühena

Majanduslik õitseng muutis paljusid pimedaks
”nende
tagajärgede suhtes, mida toovad kaasa

suurimatest Euroopa Liidus.

kiired otsused planeerimise ja ehitustegevuse

ebavõrdsus, olgu mõõdetuna tervisenäitajates või

Riigi tagasihoidlik sekkumine tööturu stabili-

kohta, kus ei arvestata pikaajalisi mõjusid

seerimisse, aga ka üldine sotsiaalkulutuste madal

looduskeskkonnale. Pangalaenude tingimused

tase juba enne majanduskriisi eristab Eestit ena

soodustasid elamualade rajamist kõikjale, kus

mikust arenenud riikidest (sh Põhjamaadest).

oli vaba maad – põldudele kerkisid elumajad

Ühelt poolt on valitud kurss võimaldanud Eestil

ilma elementaarsete kommunikatsioonideta ja

säilitada soodne seisund lisaraha kaasamiseks ka

ühiskondliku transpordi võimaluseta. Läbimõtle

tulevikus ning ekspordimahtude taastumisel saada

mata transpordiskeemid suurendasid autostumist

osa teiste riikide maksumaksjate toel taaselavda-

ja seeläbi keskkonna saastumist ja madalat

tud majanduskasvust. Siiski, lähiajal tuleb leida

elukvaliteeti. (EIA 2009, lk 26)

lahendused mitmele väga olulisele probleemile,
mis pelgalt majanduse elavnemisest iseenesest

Aruande keskkonnaosa autorid avaldavad lootust, et majanduskriis kainestab nii tootjaid kui ka

ei juhtu.
Eesti praeguseks saavutatud arengutase vajab

tarbijaid, mistõttu tootmise ja tarbimise vähenedes

edasiliikumiseks ja isegi pelgalt konkurentsis püsi-

väheneb ka üldine koormus keskkonnale ja selle

miseks terviklikku lähenemist, et luua väärtuslik

seisund paraneb.

elu- ja majanduskeskkond.
Keskkond ja avalik huvi
Inimarengu aruandes rõhutatakse, et puhas kesk-

2. LOODUSKESKKOND
JA ELUKVALITEET
TOIMETAJA KAJA PETERSON

kond on avaliku huvi objekt, sest pakub inimese
eksisteerimiseks vajalikku puhast õhku, vett ja toitu,
nagu ka võimalusi kultuuriliste ja hingeliste vajaduste rahuldamiseks. Avaliku huvi tõttu peetakse

Elukvaliteedist ja keskkonnast

vajalikuks inimeste ligipääsu keskkonda puuduta-

EIA 2009-s on esimest korda põhjalikumalt käsit-

vale teabele, samuti ka õigust osaleda keskkonda

letud elukvaliteedi seost loodushoiu ja säästva

puudutavate otsuste tegemisel ja õigust pöörduda

arenguga, mille all mõistetakse sellist sihipäraselt

keskkonnaküsimustes kohtu poole.

suunatud arengut, mis tagab inimeste elukvaliteedi

Kõige sagedamini kerkivad infole ligipääsu küsi-

paranemise kooskõlas keskkonna taluvusvõimega

mused esile seoses üldsuse osalemise tagamisega

ning elustiku mitmekesisust säilitades.

keskkonda puudutavates otsustamismenetlustes.
Avalikkuse ligipääsu probleemid seoses

areng taotleb tasakaalu inimesi rahul”davaSäästev
elukeskkonna, loodusvarade jätkusuutliku

keskkonnamõju hindamisega võiks jagada kolme

kasutamise ja majanduse arengu vahel ning täis-

küsimused; teiseks, hindamise kvaliteediga seotud

väärtusliku ühiskonnaelu jätkumist praegustele

küsimused; ja kolmandaks, hindamise tulemuste

ja järeltulevatele põlvedele. (EIA 2009, lk 26)

arvestamine otsustamisel.
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Hiljutine uuring näitas, et kaalutletud otsuste

tervise ja elukvaliteedi tagamiseks. Rohealad

osakaal on tõusnud 10%-lt aastatel 2001–2005

võimaldavad inimesele kontakti loodusega, aita-

71%-ni aastatel 2005–2009.

vad parendada õhukvaliteeti ja maandavad linnas

Siiski ei ole harvad juhtumid, kus kohalikud

tekkivat stressi. Tänu sportimis- ja puhkevõima-

elanikud ei ole olnud rahul sellega, et ekspert

lustele innustavad rohealad inimesi aktiivsusele ja

pole teatavaid keskkonnamõju aspekte piisavalt

mõjuvad hästi vaimsele tervisele. Samas on inim-

arvestanud. Inimeste kriitikat on pälvinud ka see,

surve rohealadele järjest kasvanud, mille tagajärjel

kui keskkonnamõju hindamise ekspert tegutseb

on suuremad rohekompleksid muutunud järjest

arendaja huvides, mitte avalikes huvides. Kesk-

väiksemaks ning kaotamas omavahelist sidet ehk

konnamõju hindamise kvaliteedi puhul on paljud

rohekoridori ning nad pole ühtlaselt üle linna jao-

viidanud valitsevale süsteemile, kus arendaja tellib

tunud. Killustunud rohealad ilma rohekoridorita

eksperdilt töö, mistõttu pole tagatud eksperdi ja

ei ole jätkusuutlikud, sest liigid, kes rohealadel

tema töö (järelduste) sõltumatus.

elavad, vajavad eri eluperioodidel erisuguseid
alasid ja tingimusi nii toitumiseks, paljunemiseks

Kogukond ja koduümbrus

kui ka järglaste üleskasvatamiseks.

Taunides olukorda, kus arendaja erahuvid seatakse

Aruandes märgitakse, et kuigi aastatel 1999–

kõrgemale kohalike elanike huvidest, leitakse, et

2002 koostati kõigis maakondades rohevõrgustiku

otsustajal peaks avalikkuse jaoks olema põhjendusi

teemaplaneering, millega määrati ära tingimu-

selliste eelistuste tegemiseks ja rakendada tuleks

sed rohealade sidususe säilimiseks, ei taga rohe

asjakohaseid heastamismeetmeid. Arendajate

võrgustiku alade säilimist ja sidusust ükski seadus.

ja kohalike elanike vastuseisu ennetamiseks on

Maakonnaplaneering on kehtestatud haldusaktina,

samuti oluline kinni pidada erinevate otsuste hie-

mille muutmist saavad kohalikud omavalitsused

rarhiast. Paljudel juhtudel on vastuolusid era- ja

taotleda. Seega sõltub rohealade säilimine ja

avaliku huvi vahel põhjustanud üldise kontsept-

omavaheline sidusus omavalitsuse tahtest. Riiklikel

siooni ehk üldplaneeringu puudumine, mistõttu

kaitsealadel on seaduse kaitse.

erinevad huvid ei ole arengukava või üldplanee-

Kuid näiteks neljas vallas üle Eesti puuduvad

ringu koostamise või uuendamise protsessis osa-

riiklikud kaitsealad. Nii jääb seal rohealade säili-

pooltega läbi räägitud.

tamine omavalitsuste tagada. Mitu omavalitsust

Võib arvata, et surve looduslikele maavaradele

on koostanud oma territooriumi ulatuses miljöö-

ja seeläbi nende maardlate lähikonnas elavatele

ja rohealade teemaplaneeringuid. Kuid sarnaselt

inimestele üha süveneb. Keskkonnaministeeriumis

mistahes planeeringuga saab ka neid muuta. Et

koostatav ehitusmaavarade kasutamise arengu-

rohealad taanduvad elamualade ees, sellest annab

kava aastani 2020 peaks andma selged põhimõtted

tunnistust rohealade hõrenemine suuremate lin-

selle kohta, kuidas ja millistes mahtudes maa

nade ümbruses.

varade kaevandamist planeerida, et oleks tagatud
nii majanduse areng kui hea elukeskkond. Säästva
arengu põhimõtteid tuleb eriti arvestada igasuguse

Jäätmed

taastumatu ressursi kasutamisel, sest ainult nii jääb
järeltulevatele põlvedele võimalus elada sama-

Ühe elaniku kohta arvestatuna tekib Eestis jäät-

väärses keskkonnas kui praegustel põlvkondadel.

meid ligi kaudu 15 tonni aastas, kusjuures sellest
ligikaudu 38% on ohtlikud jäätmed. Nende arvude

Rohealade väärtus linnakeskkonnas

valguses on Eesti üks suuremaid jäätmetekitajaid

Rohealade tähtsust linnakeskkonnas on raske üle

maailmas. Seejuures kajastub majanduskasv otse-

hinnata, sest nad on eluliselt olulised inimeste

selt jäätmete hulga suurenemises.
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Majanduskasvu väljendatakse SKT kaudu, kuid

transpordimaksud energiamaksude järel suuruselt

majanduse kasvu üheks näitajaks on ka tarbimise

teisel kohal, hõlmates keskkonnamaksudest 24%,

kasv. Majanduskasvu aastatel toimunud tarbimise

Eestis vaid 3%.

hüppeline suurenemine Eestis väljendub ka tekkinud jäätmekoguste kasvus.

Keskkonnamaksude osa on Eestis viimastel aastatel oluliselt suurenenud, tulenedes peamiselt

Keskmine jäätmetekke kasv ajavahemikul 2000–

kohustusest viia kütuseaktsiisi tase vähemalt EL-i

2007 oli 4%. Eriti kiiresti, ligi veerandi võrra, on

alammäära tasemele. Kui 1996. aastal moodus

samal perioodil suurenenud olmejäätmete aastane

tasid Eesti keskkonnamaksud 1,5% SKT-st ning

tekkekogus.

EL-i keskmine oli 2,8%, siis 2007. aastaks oli Eesti

Tuletatakse meelde, et meie igapäevaelus tarbitavad tooted on muutumas üha komplekssemaks,

näitaja juba 2,3% SKT-st, olles üsna sarnane EL-i
keskmisega (2,5%).

neis kasutatavad eri materjalide segud sisalda-

Kuigi kütuseaktsiisist tulenev maksukoormus

vad üha enam ka ohtlikke aineid. See omakorda

on praegu üsna väike, tuleb uute aktsiiside kehtes

suurendab jäätmete keskkonna- ja tervisemõju

tamisel või olemasolevate määrade tõstmisel

ning pärsib nende jäätmete efektiivset käitlemist.

arvestada suureneva negatiivse mõjuga vaese-

Kiire majanduskasvu ja suurenenud tarbimise tõttu

male elanikkonnale. Maksude muutmisel tuleb

on pakendijäätmete (eelkõige plast, paber ja papp,

arvestada kõiki mõjusid, mida see põhjustab: nii

klaas) osakaal üldises olmejäätmete hulgas tõus-

majanduslikku, fiskaalset, sotsiaalset kui ka kesk-

nud hüppeliselt 26-lt 37-le protsendile.

konnakaitselist.

Ajajärk, mil tekkinud prügi oli võimalik vedada
kodulähedasse prügilasse peaaegu tasuta, on
nüüdseks läbi saanud. Samas ei ole ei Kagu-Eestis

Keskkonnategurid ja rahva tervis

ega ka mitmel pool mujal omavalitsused suutnud
tagada elanikele alternatiivseid võimalusi olme-

WHO hinnangul langeb keskkonnategurite arvele

jäätmete kogumiseks (nt rajada jäätmejaamu ja

24% üleilmsest tervisekaost, lastel on see veelgi

edendada jäätmete liigiti kogumist). See on viinud

suurem – 34%. Regiooniti on keskkonnast lähtuv

ebavõrdse olukorrani, kus paljudes omavalitsustes,

mõju tervisele erinev. Eestis on keskkonna osa

eelkõige maapiirkonnas ja väiksemates asulates

summaarses tervisekaos Maailma Terviseorgani-

elavatel inimestel puudub või on väga piiratud

satsiooni hinnangu kohaselt 19%.

võimalus oma jäätmeid mugavalt ja mõistliku hin-

Eesti põllumees on üldiselt keskkonnasäästlik

naga käitlemiseks üle anda. Tulemuseks on see, et

ja inimsõbralik. Alates 1998. aastast analüüsitud

üha rohkem prügi satub n-ö metsa alla.

kodumaise köögi- ja puuvilja proovidest ei leitud
taimekaitsevahendite jääke 84,4% proovidest, üle

Keskkonnamaksude roll keskkonnamõjude

lubatud piirnormi oli vaid 1,8% proovidest. Seevastu

vähendamisel

importtoodangu puhul olid need arvud vastavalt

Võrreldes Eesti keskkonnamaksude struktuuri teiste

42,2% ja 4,0%. Püsivate orgaaniliste saasteainete

Euroopa Liidu riikidega, ilmneb sarnasus energia

sisaldus Eestis toodetud toiduainetes on olnud

maksude suures osatähtsuses (üle 70% keskkonna-

alla kehtestatud piirväärtuse.

maksudest). Samas eristub Eesti selle poolest, et

Kümnes maakonnas esineb joogivee liigsest

transpordimaksude osatähtsus on Eestis Euroopa

fluoriidisisaldusest tingitud fluoroosi haigestumise

madalaim. Selle põhjuseks on asjaolu, et Eestis

risk, seejuures on see suurim Pärnu ja Lääne maa-

ei ole kehtestatud mujal Euroopa Liidus levinud

konnas (arvestuslikult vastavalt 1150 ja 770 elanikul).

sõiduautode aastamaksu ja teekasutustasu või

Veemajanduskavades on ette nähtud meetmed

ummikumaksu. Keskmiselt olid Euroopa Liidus

kõikide veevärkide olukorra parandamiseks, et
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kindlustada elanikele nõuetekohane joogivesi.

Keskmiste hinnangute järgi kujunesid kõige

Elanikkonna tervisest lähtudes tuleks esmajoones

aktuaalsemateks transpordi keskkonnamõju,

meetmeid rakendada suuremate liiga fluoriidi-

metsaraie ja metsade liigikuse vähenemine, ini-

rikaste veevärkide suhtes. Viimastel aastatel on

mese tervisele avalduv keskkonnamõju, jäätmed

selgunud, et Põhja-Eestis joogiveena kasutatav

ja nende käitlus ning rannaalade täisehitamine.

Kambrium-Vendi põhjavesi sisaldab radionukliide.

Kõige olulisemaks keskkonnaprobleemide

Lubatust kõrgema radionukliidide sisaldusega vett

lahenduseks peeti inimeste keskkonnateadlikkuse

tarbib 184 000 inimest (14% Eesti elanikkonnast).

suurendamist ja eluviisi muutmist (93%). Toetuse

Tervisemõju hindamisel tuleb arvestada saadava

ulatuselt järgnesid sellele vajadus rangete sea-

kogukiiritusannusega kõikidest allikatest.

duste ja karmide karistuste (76%) ning parema

Linnades on õhusaaste tervisemõju asumiti
erinev. Suurim on see summaarselt suure elanike
arvuga asumites.
Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et ehkki elanikkonna

järelevalve (75%) järele.
Neli viiendikku vastanutest ei arva, et praegune
inimtegevus keskkonda tõsiselt ohustab, sest looduse taastumisvõime on piisavalt suur.

heaolu ja elukvaliteeti mõjutavaid keskkonna

Kolmandik vastanuist peab keskkonda oma

tegureid on Eestis püütud uurida ning nende mõju

tervise seisukohalt oluliseks, kaks kolmandikku

mitmesuguste meetmetega vähendada, on see

vastajaid arvavad, et keskkonna olukord ei mõjuta

siiski veel paljudes maakondades pooleli (eriti

olulisel määral nende tervist ei nüüd (67%) ega ole

joogiveega seotud probleemide puhul).

teinud seda ka kümne aasta eest (61%).
Enim levinud tervist mõjutavad tegurid on

Hinnangud Eesti keskkonnaseisundile

vastanute arvates elanikkonna ebaõige toitumine,

SEI ja Turu-uuringute AS-i koostöös 2007. aas-

väheliikuv eluviis, suitsetamine ja vähene uni.

tal tehtud esinduslik arvamusuuring „Inimene ja

Enamiku vastajate arvates on kodanikuühen-

keskkond” näitas Eesti elanike üsna suurt keskkon-

duste mõju nii kohaliku kui ka Eesti tasandi kesk-

naga rahulolu. Üsna heaks või väga heaks pidas

konnamurede lahendamisele küllaltki arvestatav.

keskkonna seisundit oma kodukohas 74%, Eestis

Eesti keskkonnaühenduste tegevuse kohta arvati,

tervikuna 69%, Euroopas 44% ja maailmas 18%

et need ühendused võiksid olla aktiivsemad (48%).

küsitletutest. Selle järgi tekitab Eesti elanikkonnale

Enamik elanikest (65%) leidis, et majanduskasv

muret pigem keskkonna olukord mujal maailmas

ja keskkonnakaitse peavad olema võrdse tähtsu-

kui kodukohas.

sega, 22% pidas keskkonnakaitset tähtsamaks.

Võrreldes 1994. aastaga on hinnangud nii kodu-

Väljendit säästev/jätkusuutlik areng oli kuulnud

koha kui ka Eesti keskkonna olukorrale tunduvalt

60% vastajatest, samas kui Eestisse või mõnda

paranenud. 1994. aastal pidas keskkonnaseisundit

lähiriiki tuumaelektrijaama ehitamise suhtes olid

üsna või väga heaks kodukohas vaid 53% ja Eestis

vastajad ülekaalukalt eitaval seisukohal.

40% vastanutest. Kui 1994. aastal leidis 45% vastajatest, et kodukoha keskkonnaseisund oli viimase

Keskkonnahoidlik või ükskõikne tarbija?

kümne aastaga halvenenud, siis nüüdseks märgib

2007. aasta arvamusküsitluse ajal pidas enamik ela-

keskkonna seisundi halvenemist vaid 30%. Võr-

nikkonnast (53%) end mõõdukalt keskkonnahoid-

reldes 1994. aastaga on kõige enam paranenud

likuks. Muretut, ükskõikset või kriitilist suhtumist

keskmine hinnang kodukoha veekogude seisundile.

keskkonnahoidlikku käitumisse, keskkonnamure-

Enamik elanikkonnast (52%) tunneb keskkonna

desse või -seisundisse kohtas kõige rohkem noorte,

pärast muret. Võrreldes 1994. aastaga (73%) onmu-

15–19-aastaste vastajate seas. Pensionärid, kes

retsejaid siiski märksa vähem.

1994. aastal keskkonnaküsimusi ehk üleliia lootusetuks pidasid, on nüüd oma aktiivse hoiaku Eesti
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keskkonna suhtes saanud tagasi. 13 aastaga oli

Eesti regionaalse arengu

süvenenud tunnetus, et keskkonnakaitseks on vaja

majanduslik ebavõrdsus

kõikide inimeste arusaamist ja isiklikku osavõttu.

Elukeskkonna olulisi erinevusi, mis tulenevad Eesti

EIA 2009 keskkonnaprobleemide käsitlus rõhu-

ebaühtlasest regionaalarengust, aitab selgemalt

tab, et kogu Eesti tegelik ja laiendatud rahvus

avada maa-asulate ja linnade selline võrdlus, kus

lik rikkus ja varad (sh inimkapital, loodusvarad,

kohaliku omavalitsuse üksused on jaotatud rühma

ökosüsteemid) vajab ära hindamist ja arvele võt-

deks, lähtudes nende asendist linnaregioonides

mist, samuti peaks kajastama avalikult varade,

ning linnaregioonide keskuste suhtes. Viimasel

investeeringute ja kulumite voogusid. See aitaks

juhul lähtutakse Jussi Jauhiaise Eesti linnaregioo-

tuua keskkonna väärtustamise uuele tasemele.

nide potentsiaali hindamisel kasutatud jaotusest,

Selleks loob uued võimalused Eesti kiire IT areng,

kus Eestis eristatakse 12 linnaregiooni keskustega

mis on loonud eeldused ühiskonna juhtimisotsuste

Tallinnas, Tartus, Narvas, Kohtla-Järvel, Rakveres,

kvaliteedi märkimisväärseks tõusuks ning seda

Haapsalus, Kuressaares, Pärnus, Viljandis, Valgas,

tuleks Eesti pikaajalise arengu hindamissüsteemi

Võrus ja Paides.

väljatöötamisel veelgi tõhusamalt ära kasutada.

Eurostati 2006. aasta andmed näitavad, et

On aeg Eesti areng ümber mõtestada, lähtudes

regionaalse arengu ebavõrdsus SKT suhtelise

elukvaliteedi ja säästva arengu põhimõtetest, ja

taseme alusel on Eestis Euroopa üks suurimaid

tunnistada, et areng ei ole ainult SKT suurenemine.

(44,7%). Üksnes Lätis on regionaalsed erisused
veelgi suuremad. Samas on Leedus regionaalsete
erinevuste tase Euroopa keskmisest madalam.

3. REGIONAALNE ARENG
TOIMETAJA RIVO NOORKÕIV

Endistest sotsialistlikest riikidest on vähimad erinevused Sloveenias.
Eesti maakondade võrdluses eristub teistest sel-

Lisaks regionaalsete ja kohalike institutsioonide

gelt Harjumaa, kus SKT elaniku kohta on 1,6 korda

kujundamisele on uuema regionaalpoliitika

kõrgem kui riigis keskmiselt. Selget regionaalset

olulisteks rõhuasetusteks selge riikliku visiooni

polariseerumist näitab ka see, et kui välja arvata

ja raamistiku olemasolu kogu riigi regionaalse

Tartumaa, siis kõigi teiste maakondade suhteline

arengu suhtes; vastutuse jagamine riigi, regiooni

SKT tase on võrrelduna riigi keskmisega vähenenud.

ja kohaliku tasandi vahel; keskendumine arengu

Suurim langus võrreldes riigi keskmise tasemega

võtmetegijatele ja -teguritele, sealhulgas linna

on olnud Hiiumaal, tervelt 30% võrra.

regioonidele kui arengu veduritele.
Meetmetest peetakse eriti oluliseks töö toot-

Harjumaa osakaal Eesti SKT-s oli 2006. aasta
seisuga 61,1%. Ühegi teise maakonna osakaal ei

likkust ja konkurentsivõimet, inimeste teadmiste

ületa 10% (järgmisena Tartumaa 9,7%-ga) ning

ja oskuste arendamist ning ettevõtlust ja elanike

tervelt kaheksas maakonnas luuakse alla 2%

heaolu toetavaid avalikke teenuseid.

riigi SKT-st. See tähendab ühtlasi seda, et riigi

Avaliku sektori kohalolu, tugevust ja panust

sotsiaal-majanduslik areng tervikuna on suures

regionaalsesse arengusse väärtustatakse kahes

sõltuvuses pealinnaregiooni arengutest ning risk

aspektis – esiteks sotsiaal-majandusliku arengu

jätkusuutlikkuse osas on kõrge. Selge regionaalne

initsiaatori ja katalüsaatorina ning teiseks inimeste

hierarhia on ka töökohtade väärtuses (mida näi-

vahetu elukeskkonna kvaliteeti kujundavate avalike

tab tööandjate poolt töötaja kohta tasutud sot-

teenuste korraldaja ja osutajana. Seejuures leitakse,

siaalmaksu summa). Kõige paremini tasustatavad

et igal juhul on vaja makromajanduslikku tuge

töökohad asuvad linnaregioonide keskustes, kõige

regioonide arengule, kindlat tulubaasi ja vajadusel

madalamalt tasustatavad töökohad aga linna

ka toetusi.

regioonidest välja jäävates omavalitsustes.
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Elanike sissetulekute maakondlik ebavõrdsus on

Aruande regionaalpoliitika peatüki autorid tõdevad,

jätkuvalt suur. Aastatulu erinevus kõrgeima tulude

et Eesti haldusterritoriaalne jaotus loob eelduse

tasemega maakonna vahel on 55% – Harjumaa

väga erineva institutsionaalse tihedusega regioo-

98 000 Eesti krooni elaniku kohta ja Valgamaa

nide kujunemiseks. Rakendatav riigivalitsemise

63 000. Tulutaseme piirkondlik ebavõrdsus põh-

mudel jagab valitsemissektori ülesanded riigi ja

justab ka erinevusi regioonide elanikkonna jao-

kohaliku omavalitsuse tasandile. Viimast iseloo-

tumisel sissetulekukvintiilidesse. Ka siin avaldub

mustab aga haldusterritoriaalsete üksuste suu-

Põhja-Eesti edu maa ülejäänud piirkondade ees.

ruse üle tuhandekordne vahe, kui arvestada seda

Suurimad erinevused ilmnevad Põhja- ja Kirde-

kohaliku elanikkonna arvu alusel. Riigi tasandi

Eesti võrdluses: kui Põhja-Eesti elanikest kuulus

ülesannete täitmine koondub praktikas Tallinna

2007. aastal kõige kõrgemasse viiendasse sisse-

ja vähemal määral Tartusse. Maakondade insti

tulekukvintiili 29,5%, siis Kirde-Eesti elanikest vaid

tutsionaalne tihedus sõltub kõige tugevamalt

7,1%. Ja vastupidi – madalaimasse kvintiili kuulub

riiklike haldusülesannete täitmise territoriaalsest

32% Kirde-Eesti elanikest ja vaid 11,5% Põhja-Eesti

loogikast, mis on ametkondlik ning sellest tule-

elanikest. Aastate 2003–2007 arengud näitavad

nevalt killustatud. Kokkuvõttes realiseeruvad need

siiski regionaalsete erisuste vähenemist.

tegurid regionaalse ebavõrdsuse hierarhiana, mille
kõrgemas osas paiknevad üsna kõrge institutsio-

Tervise ja hariduse regionaalsed erinevused

naalse tiheduse ja komplekssusega regioonid,

Elanikkonna üldise terviseseisundi osas näitab

mille keskused on Tallinn ja Tartu, madalamas

tervisestatistika suuri regionaalseid erisusi. Oma

aga institutsionaalses mõttes oluliselt lihtsamad

terviseseisundit hindab heaks või väga heaks 65%

perifeersed maapiirkonnad.

Põhja-Eesti elanikest ja vaid 37% Kirde-Eesti ela-

Kolm neljandikku kõigist riigiasutuste ning

nikest. Kui välja arvata Kirde-Eesti, siis on teistes

põhiseaduslike institutsioonide 35 000 töötajast

regioonides elanike terviseseisund viimase viie

on ametis Harjumaal ja Tartumaal asuvates asu-

aasta jooksul enesehinnangute alusel parane-

tustes, sealhulgas Harjumaal 60% ja Tartus 15%.

nud – kõige enam Lääne-Eestis (59%-ni). Madala

Riigiasutuste töötajate osakaal Harju- ja Tartumaal

terviseseisundi hinnangu poolest paistavad silma

moodustab 7% kõigist tööga hõivatutest. Liites

Kirde- ja Lõuna-Eesti, kus mõlemas peab oma ter-

siia ka avalik-õiguslike asutuste nagu ülikoolid või

vist halvaks 20% elanikkonnast.

Rahvusringhääling töötajaskonna, tõuseb Harju- ja

Elanikkonna regionaalne hariduslik ebavõrd-

Tartumaal riigitöötajate osatähtsus veelgi.

sus on kooskõlas majandusarengu, töö iseloomu

Riigisektori institutsionaalseks tuumaks maa-

ning haridusteenuse pakkumise regionaalse ise-

kondades on maavalitsused, mille ülesandeid on

loomuga. 2008. aastal erines kolmanda taseme

järk-järgult piiratud ja organisatsiooni struktuuri

haridusega (keskeriharidus, kõrgharidus) elanike

lihtsustatud. Kulude kokkuhoiu vajaduse tõttu on

osakaal 15–74-aastaste elanike seas maakonniti

vähendatud ka nende isikkoosseisu. Maavanema

2,7-kordselt. Kõige suurem oli kõrgharidusega

üheks seadusest tulenevaks ülesandeks on maa-

inimeste osakaal Harjumaal (36,2%), madalaim

konna tasakaalustatud arengu eest seismine, kuid

Hiiumaal (13,2%).

tegelikult on riigi loodud õiguslikud ja rahalised
võimalused seda tagada vägagi piiratud. Sellest

Eesti regioonide institutsionaalne tihedus

hoolimata on (praeguseks muidugi oli) maavalit-

Nüüdisaegses regionaalpoliitilises mõttes valitseb

suste olemasolu regionaalselt jätkuvalt tasakaalus

arusaamine, et regioonide sotsiaal-majandusliku

tava efektiga.

arengu võtmeteguriks on nende institutsionaalne

Regionaalse arengu seisukohast väga olulisi

areng, mis väljendub institutsionaalse tihedusena.

institutsionaalse tiheduse erisusi maakondade
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vahel loob lisaks valitsusasutustele ka avalik-

rände, töökohtade kui ka intellektuaalse kontsent-

õiguslike ülikoolide ja nende kolledžite paikne-

ratsiooni loojana, jäävad kohaliku omavalitsuse

mine. Ülikoolide koondumisel Tartusse ja Tallinna

organid paratamatult tagaplaanile.

on suur mõju kogu piirkondlikule arengule nii

Suurema elanike arvuga omavalitsustes osuta-

avaliku rahalise ressursi, tööhõive, elanikkonna

takse vaba aja teenuseid kaks-kolm korda mitme

vanuselise ja haridusliku koosseisu kui ka kõrgteh-

kesisemalt. Kohalike eelarvete võrdlus lubab arvata,

noloogilise ettevõtluse ja loomemajanduse arengu-

et omavalitsused näevad sageli just vaba aja vald-

potentsiaali lõikes.

konnas kohta kulude kokkuhoidmiseks.
Sotsiaalteenuste mitmekesisuse vajadus ja sel-

Kohaliku omavalitsuse põhiteenused

lest tulenevad nõuded kohaliku sotsiaalse kaitse

linnades ja valdades

korraldusele on eri suurusega omavalitsusüksuste

Elanikele avaldub kohaliku omavalitsuse üksuste

puhul üsna sarnased, tegelik võime mitmekesiseid

institutsionaalse tiheduse erisus kõige otsesemalt

teenuseid osutada aga mitte.

üksuste pakutavate teenuste kvaliteedis ja kättesaadavuses.
Eestis on 2008. aasta seisuga 101 omavalit-

Suures osas Eesti omavalitsustes koosneb ettevõtlussektor ühetaolistest ja lihtsa struktuuriga
väikeettevõtetest. Ühelt poolt peegeldab see koha-

susüksust, milles on võimalik omandada güm-

liku ettevõtluse arengu- ja ekspordipotentsiaali

naasiumiharidust. Nende hulka kuuluvad kõik

piiratust, teisalt aga ei kujune nõudluse puududes

maakonnakeskused. Veel 94 omavalitsuses tegut-

ka eeldusi ettevõtluse kohalike tugistruktuuride

seb põhikool. Põhikoolita valdasid on 28 ning ilma

kvaliteedi paranemiseks.

ühegi koolita neli.
Seega on üldhariduskoolide kättesaadavus

Regionaalpoliitika riigi eelarvepoliitikas

Eesti maakondades ja omavalitsusüksustes terri-

Riigieelarve struktuuris regionaalset dimensiooni

toriaalses mõttes hea või isegi väga hea. Hoopis

eriti oluliseks ei peeta ning valitsussektori finant-

teine küsimus on väiksemate keskuste gümnaa-

sid otsustatakse valitsemisala arengukavade ja

siumites pakutavate valikuvõimaluste ulatus ja

nendest lähtuvate tegevuskavade tasemel. Oma

kvaliteet, koolivõrgu ja selles pakutavate konk-

valitsusüksuste tulu on ajavahemikus 2003–2008

reetsete haridusteenuste vastavus õpilaste ja

kasvanud ligi kahekordselt – 11,7 miljardilt 22,7

perede soovidele ning samuti õpilastele loodud

miljardini. Tulu absoluutmahtude erinevus oma-

tingimused (ühistransport jm) valitud koolis õppi-

valitsusüksuste vahel on 5000-kordne –Tallinna

miseks selliselt, et perede elukvaliteet muus osas

linna 7,1 miljardist kuni Piirissaare valla 1,4 miljoni

ei kannataks. Miinimum eesmärgiks peaks olema

kroonini. Linnade ja valdade eelarvetulu elaniku

vähemalt ühe üleriigiliselt konkurentsivõimelise

kohta erineb kuni viis korda. Riigi eelarvepoliitika on

gümnaasiumi olemasolu maakonnas ning igas

omavalitsuste eelarvete tulu tugevalt tasandanud.

maakonna omavalitsusüksuses elavale õpilasele

Investeeringutoetuste poliitika soosib väiksemaid

sellises koolis õppimise võimaldamine.

ja perifeerseid omavalitsusüksusi. Eelarve abso-

Regioonide sotsiaal-majanduslikule arengule

luutmahtude erinevusest tulenev mastaabiefekti

ebasoodsa mõjuga on ka gümnaasiumihariduse ja

mõju linna- ja vallavalitsuste valikuvõimalustele

kutsehariduse institutsionaalne lahutatus kohaliku

avalike teenuste arendamisel ning otsuste tege-

omavalitsuse ja riigi vahel. Seetõttu on takistatud

misel siiski jääb.

ühtse regionaalse haridusvõrgu kujundamine ja
arendamine. Seda enam, et ka rakenduskõrg
hariduse korraldamisel, mis on regionaalse
edukuse üks olulisemaid mõjutajaid nii noorte
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Kokkuvõte. Regioonide sotsiaalmajanduslik areng, riiklik poliitika
ja haldusreformi proovikivid

looksid kõikjal Eestis eeldused selleks, et erisuguste
vajadustega inimestel oleks sõltumata elukohast
võimalus täisväärtuslikul moel elada ja töötada.
Muudatuste jätkusuutlikkuse tagamisel on

Võib karta probleemide regionaalset akumuleeru-

keskseks vastutuse jaotus riigi ja regioonide vahel

mist. Madalama sissetulekuga ja suure tööpuudu-

ehk see, kuidas riigi ülesandeid delegeeritakse

sega regioonides kahaneb inimeste võimekus osta

regionaalsele ja kohalikule otsustustasandile.

teenuseid, mis omakorda põhjustab töökohtade

Ülesannete delegeerimine eeldab regioonide

vähenemist teenindussektoris. Kasvav töötus ja

finantsautonoomia suurendamist, mis annaks

toimetulekuprobleemid kasvukeskustest kauge-

suurema võimaluse tulu kujundada. Eesmär-

male jäävates piirkondades hakkavad piirama

giks peaks olema projektipõhisuse vähendamine

elanike võimet ja tahet panustada kohalikku ja

regionaalpoliitikas selliselt, et lõplikud otsused

regionaalsesse arengusse.

regionaalsete arenguprioriteetide osas langetataks

Eesti kohaliku omavalitsuse süsteemi iseloomustab inim- ja finantsressursi liigne hajutatus

regioonides autonoomselt, mitte valitsuses või
riiklikes rakendusasutustes.

ning suurema osa üksuste suhteliselt väike mitme

Regionaalset haldusvõimet saab tugevdada nii

kesisus ja madal komplekssuse tase. Kohaliku

institutsionaliseeritud koostööd tõhustades kui ka

omavalitsuse üksuste koostöö, mis võiks halduster-

tehes haldusterritoriaalseid muudatusi, millega

ritoriaalsest korraldusest tulenevaid nõrkusi tasa-

ühendatakse linnasid ja valdasid ning luuakse uus

kaalustada, on seni olnud pigem tagasihoidlik ning

kohaliku omavalitsuse üksuse liik – maakond. Eesti

tugevalt sõltuv omavalitsusliidrite (muutuvatest)

senised kogemused omavalitsusüksuste koostöö

arusaamisest ja hoiakutest. Kohaliku omavalitsuse

tulemuslikkuse osas ei loo kindlust, et koostöö-

rolli sotsiaal-majandusliku arengu eestvedajana

mudelit suudetaks edukalt rakendada kõikjal

pidurdab tõsiasi, et kohaliku omavalitsuse kohus-

Eestis. Koostöö edu sõltub liialt kohalikest liidritest,

tuslikud ülesanded ei haara töö, ettevõtluse ja

hetkevajadustest ja väliskeskkonna teguritest. Et

kolmanda taseme haridusega seonduvat.

koostöö ise nõuab piisavat haldusvõimekust, siis

Eesti regionaalpoliitika on otsustamise ja vastu
tuse tasandil tugevalt riigikeskne.

on kohaliku omavalitsuse esmatasandi konsolideerimine vajalik igal juhul, ka siis, kui koostöömudelit

Paljudel juhtudel leitakse regionaalsetele prob-

rakendatakse kõrgemal maakondlikul tasandil.

leemidele lahendused individuaalsel tasandil –

Seega tuleks Eestis eelistada kahetasandilist oma-

kodu ja koduümbrust kauniks tehes, ise aktiivne

valitsussüsteemi.

ettevõtja ja/või seltsitegelane olles.
Negatiivse stsenaariumi järgi tähendab individuaalne lahendus aga väljarännet regioonist,
mille elukeskkond inimesi ei rahulda. Seega saab
regiooni rändesaldot käsitleda ka kui elanike elu-

4. SOTSIAALNE KESKKOND
JA TÖÖTURG
TOIMETAJA REIN VÖÖRMANN

ja töökeskkonnale antava praktilise hinnangu üht
olulisimat indikaatorit.

Elukvaliteet ja inimeste eneseteostusvõimalused

Kokkuvõtvalt osundavad nii regionaalarengu

on otseselt mõjutatud institutsionaalsest keskkon-

sotsiaal-majanduslik ja institutsionaalne tasakaa-

nast, kuhu lisaks poliitilistele ja majanduslikele

lustamatus, regionaalpoliitika piiratud tõhusus

kuuluvad oluliste komponentidena tööturu insti-

ja tasakaalustamatust veelgi süvendav inimeste

tutsioonid (töötajate kaitse regulatsioon, ameti

rändekäitumine, et on küpsenud vajadus sellis-

ühingute tugevus/nõrkus, palgaregulatsioonid,

teks muudatusteks Eesti riigielu korralduses, mis

kollektiivlepingud, tööpoliitika jne), aga ka haridus-
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süsteem, sh erinevatele sotsiaal-demograafilistele

Sissetulekute erinevuste kasv

gruppidele loodud võimalused elukestvaks õppeks.

aastatel 1989–2009

Institutsionaalse keskkonna iseloom ja areng

Järgnev analüüs annab ülevaate Eesti ühiskonna

näitavad, kas ja kuivõrd väärtustatakse ühiskonna

objektiivsest kihistumise dünaamikast 20 aasta

inimvara. Eesti puhul teravdavad inimvara prob-

jooksul, põhinedes Eesti tööjõu-uuringu (ETU)

leemi meie väike rahvaarv ja elanikkonna jätkuv

andmetel.

vananemine. Küsimus ei taandu vaid rahvastikupo-

Võrreldes 1989. aastaga, mil Eestis hakkasid

liitilistele otsustele. Võrdluses teiste riikidega kerkib

kujunema eeldused taasiseseisvumiseks ning turu-

esiplaanile meie inimkapitali kvaliteet – selle või-

majanduseks, on praeguseks toimunud oluline

med ja oskused maailmas toimuvate muutustega

tõus palkades ning märkimisväärselt kasvanud

kaasas käia, mis omakorda mõjutab ühiskonna

inimeste heaolu. Siiski ei ole kõik ühiskonnaliikmed

jätkusuutlikkust.

saanud rikkuse kasvust võrdselt osa. Suurenenud

Liberaalse turumajanduse ideoloogiast lähtu-

on majanduslik ebavõrdsus ning aastatega on

nud institutsionaalne areng ei ole võimaldanud

Eestist kujunenud üks kõige suurema ebavõrd-

välja kujundada sellist sotsiaalset keskkonda, mil-

susega riike Euroopas.

les oleksid väiksemad lõhed sotsiaalsete gruppide

Oluliselt on suurenenud ametigruppide vahe-

vahel. Olulist pööret ei toonud ka majanduslikult

lised palgalõhed. Kõige kiiremini kasvas aastatel

edukad aastad. Eestit iseloomustab jätkuvalt tugev

1989–2009 juhtide netopalk, teiste gruppide, nt

sotsiaalne kihistumine (sissetulekute ebavõrdsuse

lihttööliste, teenindus- ja müügitöötajate, põllu

näitaja Gini koefitsient – on püsinud praeguse

majanduse ja kalanduse oskustööliste ning kontori

aastakümne jooksul tasemel 34–37, 2007. aastal

ametnike palgatõus oli aga aeglasem.

langes 30,9-ni). Majanduskasvu aastail vähenesid

Juhtide eelis teiste ametigruppide ees avaldub

küll Eestis erinevused 20% kõrgeima ja 20% mada-

ka võrdluses keskmise palgaga – nende positsioon

laima sissetulekuga elanike sissetulekute vahel, jää-

sissetulekute hierarhias oli ja on kõrgeim, samas

des 2007. aastal siiski üheks kõrgemaks Euroopas.

kui lihttööliste positsioon on aasta-aastalt halve-

Eestit iseloomustab ka suur hariduslik kihistu-

nenud. Viimati mainituid iseloomustab ka suurim

mine, mis pärsib inimeste eneseteostusvõimalusi ja

töötuse risk, samas kui parim on selles suhtes taas

raskendab nende sotsiaalse staatuse tõusu. Samuti

juhtide, aga ka tippspetsialistide olukord.

areneb Eesti haridussüsteem paljuski n-ö oma teed

Palgaerinevused on turumajandusliku ühis-

pidi, lahus ettevõtete vajadusest konkreetse tööjõu

konna loomulik osa. Samas on teada, et enamik

järele. Üks pool probleemist on indiviidi võimete ja

Eesti ühiskonnast (ca 90%) peab sissetulekute

soovide realiseerimine, kuid riiklikul tasandil on see

erinevusi liiga suureks. Seejuures peavad ka sot-

küsimus tööjõu ratsionaalsest kasutamisest, mis meie

siaalses hierarhias kõrgemal positsioonil olevad

väikese rahvaarvu tõttu omandab erilise tähtsuse.

grupid, juhid ja spetsialistid sissetulekute erinevusi

Lisaks institutsionaalsele keskkonnale mõju-

liiga suureks. Seega tajub Eesti elanikkond üsna

tavad tööturul toimuvat ka subjektiivsed tegurid –

üksmeelselt, et praegune sissetulekute erinevus

inimese hoiakud, hinnangud, arvamused iseenda

ei ole õiglane.

ja ümbritseva keskkonna kohta. Nende kujunemisel
ja arengul on arvukate teiste faktorite kõrval (nagu

Põlvkondadevaheline sotsiaalne mobiilsus

töökeskkond, nii formaalne kui mitteformaalne

Paraku ei ole vaid hariduse ekspansioon aida-

haridussüsteem) oma mõju ka sotsiaalsel päritolul.

nud võrdsustada eri päritoluga noorte hariduse

Nimetatud tegurid võivad julgustada inimest edasi

omandamise ja ka sotsiaalse mobiilsuse võimalusi.

püüdlema ja seeläbi oma staatust muutma, aga

Pigem on hariduse puhul täheldatav sotsiaalsete

võivad seda ka raskendada.

erinevuste taastootmisele viitavate tendentside
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süvenemine. Mitu autorit on osutanud ka sel-

Töötajate osalemine koolituses

lele, et Eestis toimub hariduslik kihistumine aina

Seoses tööpuuduse kasvuga on eriti vajalikuks

varasemas eas, sest kujunenud on konkurents eri

tunnistatud koolituse roll tööturumeetmete seas.

lasteaedade vahel ning suurenenud lõhe eliit- ja

Koolitustel osalenud töötute arv on võrreldes

tavalasteaias ning kodus kasvanud laste vahel.

2008. aastaga mitmekordselt tõusnud (2008. aas-

Seega peaks Eesti ühiskonna avatumaks muutu-

tal osales koolitustel üle 12 000 töötu, 2009. aasta

miseks püüdma lähendada erisuguse sotsiaalse

oktoobri seisuga oli aga osalejaid ligi 33 000), kuigi

päritoluga noorte hariduse omandamise võimalusi

osalejate osakaal kuu lõikes arvel olnud töötutest

võimalikult varases eas.

jäi 4–5% piirimaile. Enamikus Euroopa riikides, sh

Uuringuandmed lubavad teha järelduse, et

Eestis, võtab mitteformaalsest õppest osa 30–40%

Eesti ühiskonna hierarhia on üksjagu kapseldunud.

täiskasvanud elanikkonnast. Võttes arvesse, et

Tavaliselt arvatakse, et soodsatel aegadel jul-

Lõuna-Euroopas, Ungaris, Poolas ning Lätis ja

gevad inimesed riskida ja otsida paremat tööd.

Leedus jäi osalemise määr 7–30% vahele, kuulub

Paraku osutus vaatamata sajandi alguse soodsale

Eesti tublide keskmike sekka.

majanduslikule kliimale tõusva mobiilsuse ulatus

Põhjamaad kuuluvad teiste riikide seas etteotsa

siiski tagasihoidlikuks. Koguni tagasihoidlikumaks

väiksema ebavõrdsuse poolest nii ametigruppide

kui see oli 1990. aastate alguse majanduslanguse

kui ka tööturupositsiooni iseloomustavate grup-

aastail. Suundumus ei pruugi iseenesest olla

pide osalemises. Eestis on aga erinevused töötajate

halb, seda juhul, kui ühiskonna hierarhiast tule-

ning töötute ja mitteaktiivsete osalemise määras

nev varanduslik ebavõrdus oleks väiksem. Paraku

suured – töötajatest osaleb mitteformaalses õppes

oleme Euroopas üks suurema ebavõrdsuse tase-

umbes pool, töötute puhul on vastav osakaal aga

mega riike. Eesti madal põlvkonnasisene mobiilsus

16% ja mitteaktiivsete seas vaid 11%. Sealjuures

kõneleb selle poolt, et ametiredeli hierarhia on

mainis ligi pool koolitusel mitteosalenud töötuid

muutunud suletumaks: tõusev mobiilsus on lange-

olulise mitteosalemise põhjusena asjaolu, et neile

nud eelkõige madalamate valgekraede ja tööliste

ei pakutud koolitust või ei pakutud seda alal, mida

seas, kahanenud on langev mobiilsus kõrgematelt

nad õppida oleksid soovinud.

positsioonidelt. See toimub olukorras, kus tööturul

Eesti paistab teiste riikide seas silma selle poo-

ei ole nõudlus kõrgete ametikohtade järele kasva-

lest, et juhtide ja spetsialistide koolituses osalemise

nud. Esiteks tähendab see karmi konkurentsi, kus

protsent on üks Euroopa riikide kõrgemaid, jäädes

ainus lootus läbi lüüa on kõrghariduse võimalikult

maha vaid Rootsi ja Soome vastavast näitajast.

varasem omandamine. Teisalt aga mõjub teadmine

Sama ei saa aga öelda lihttööliste osalemise kohta,

piiratud mobiilsuse võimalustest pärssivalt tagasi

mis on pigem Euroopa keskmisel tasemel.

hoidlikuma sotsiaalse taustaga noortele – osa neist
loobub konkurentsist.
Uue sajandi alguses kahanes tõusev mobiilsus

Eestile eeskujuks olevat Põhjamaade kõrget
koolitustes osalemise protsenti ja väiksemat ebavõrdsust on seletatud mitme teguriga:

just kõige nooremate meeste seas, ilma et langev
mobiilsus oleks oluliselt vähenenud. Kõige sood-

• täiskasvanuhariduse ja tööturupoliitika seotus,

samaks majanduskasvu tagajärjeks turukeskses

mille tulemusena pakutakse töötutele palju

majanduses osutus mitte niivõrd võiduvõimalus

koolitusi;

tõusva mobiilsuse näol, kuivõrd kaotuste väiksem

• kolmepoolsed kokkulepped ja tugevad ameti-

risk (nt vanemate naiste puhul), eriti risk pikaaja

ühingud on kaasa aidanud koolitusvõimaluste

liseks töölt kõrvalejäämiseks. Samas, nagu on näi-

paljususele;

danud viimase aasta (2009) sündmused, osutus
see võit vägagi ajutiseks.
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• põhirõhk võrdsusele, mis on oluliselt mõjutanud
ka rahastamispoliitikat;

tatega on leidnud aset ühelt poolt kõrghariduse
järsk laienemine ja teiselt poolt kasvanud keskhariduseta noorte osakaal. Kui kõrgharidus on selgelt

Erinevalt Põhjamaadest on Eesti senine täiskas-

feminiseerunud, siis põhiharidusega piirduvad

vanuhariduse poliitika soosinud tööturul olijaid,

enamasti mehed. 1994/1995. õppeaastal oli naiste

sealhulgas eelkõige sotsiaalses hierarhias kõrgemal

ja meeste osakaal üliõpilaste hulgas ligikaudu

paiknevaid ametigruppe. Riigi rahastamismudelid

võrdne (vastavalt 51% ja 49%). Järgnevatel aasta-

on olnud soodsad kindlatele ametirühmadele –

tel vähenes pidevalt meesüliõpilaste osakaal kuni

õpetajad, riigiametnikud. Oluliseks on peetud ka

stabiliseerumiseni perioodil 2001–2009 (38–39%

töötute koolitust, kuid nende puhul ületab kooli-

mehed ja 61–62% naised).

tusvajadus mitmekordselt koolitusvõimalusi.
Võib eeldada, et majanduskriisi tingimustes

2008. aastal oli tööturul olevatest noortest
meestest tervelt kolmandikul ainult põhiharidus

pigem kasvab ebavõrdsus eri gruppide koolitus-

või veelgi vähem. Meeste lühem haridustee suuren

tes osalemises, jättes koolitusest ilma eelkõige

dab nende töötuseriski ning paneb proovile ka

need, kes seda ebasoodsates majandusoludes

meeste-naiste suhted.

kõige rohkem vajaksid – madala kvalifikatsiooniga

Noormeeste töötuse määr (35,1%) oli 2009.

töötajad, töötud ja ka need, kes on töö otsimisest

aasta II kvartalis kõrgem kui neidudel (25,7%).

loobunud. Erinevusi ametigrupiti suurendab tõe-

Paljud noored otsivad oma esimest töökohta –

näoliselt seegi, et viimasel ajal on riigiasutuste

koolilõpetanuid, õpingute katkestajaid ja varem

osakaal koolitustellijate hulgas erasektoriga võrrel

mittetöötanud noori oli 15–24-aastate töötute

des suurenenud.

hulgas ligi kolmandik. Kuigi oluliselt väiksem
osa noori lõpetab kutsekeskkooli kui omandab

Noorte eneseteostus ja positsioon tööturul

üldkeskhariduse, on nende seas märksa enam

Pärast kolmeaastast pidevat langust hakkas töö-

töötuid. Kutsekeskharidus ei tundu meil toimivat

tus Euroopas 2008. aastal järsult tõusma. Noorte

kaitsevõrguna. Kuigi senisest raskem on leida tööd

töötuse määr kasvas võrreldes üldise näitajaga

ka kõrgharidusega noortel, siis võrreldes teistega

märksa kiiremini. Kõige rohkem oli noorte töötus

on nad endiselt selges eelisseisus.

kasvanud Lätis, Leedus ja Eestis, kus töötu oli ligi

Kuigi haridus ei ole imerohi, võib siiski väita,

kolmandik tööturul olevatest noortest. Kui 2008.

et rohkem haridust arendab lisaks konkreetsetele

aasta II kvartalis oli Euroopa Liidu riikides noorte

teadmistele ja oskustele ka inimese paindlikkust.

töötuse määr kõrgem kui Eestis, siis sealt alates

Pikema haridustee läbinud inimestel on üldjuhul

hakkas Eesti noorte töötus järjekindlalt kasvama ja

paremad oskused vajadusel ümber õppida, koha-

tegi läbi hüppelise suurenemise, küündides 2009.

neda majanduslike muutustega.

aasta II kvartalis 27%-ni ja III kvartalis 29,2%-ni.

Kui seni on Eesti jäänud Euroopa riikide hul-

Madal noorte töötuse tase ja väga väike erinevus

gas pingerea lõppu aktiivsetele tööturumeetmele

kogenenumate töötajatega on iseloomulik maa-

suunatud ressursside osakaalust SKT-st, siis 2010.

dele, kus tööturg ja haridussüsteem on tugevalt

aastal kasvab vahendite hulk hüppeliselt. Kui 2009.

seotud. Hollandis, Taanis, Austrias ja Saksamaal

aasta kuluprognoos on 214 miljonit, siis 2010. aas-

omandab enamik noori keskhariduse kutsekooli-

tal on see 402 miljonit, millest suurem osa tuleb

des, kusjuures õppekava oluline osa on praktiline

Euroopa Sotsiaalfondist.

väljaõpe ettevõtetes.
Eestis on lisaks tööturule sisenevate noorte

Noorte probleemidega tegelemine on ülioluline: esiteks vähendaks see üldist töötust, teiseks

haridustaseme tõusule toimunud ka noorte hari-

vähendaks see noorte lahkumist tööd otsima

dusteede polariseerumine. Võrreldes 1980. aas-

mujale. Väga oluline on ka pikem perspektiiv: meie
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elanikkonna pidev vananemine. Kui 2008. aastal

et venelaste teine põlvkond on paljude näitajate

tuli iga nelja 15–64-aastase elaniku kohta üks

poolest sarnane eestlastega. Eeskätt võiks see

65-aastane ja vanem inimene, siis 2020. aastal on

puudutada nende võimalusi tööturul, sest ka

suhe juba 3 : 1. Meil on juba praegu liiga vähe noori,

mitme teise riigi uuringud on näidanud, et teise

seda olulisem on, et suudaksime neid integreerida

põlvkonna immigrandid on võrreldes esimesega

haridus- või tööellu, pakkudes seeläbi võimalust

tööturul märgatavalt edukamad. Sellise arvamuse

teostada end Eestis.

vastu räägib siiski terve hulk asjaolusid: venelaste
esmane sotsialiseerumiskeskkond (nt eesti ja vene

Naised tööturul: lapsehoolduspuhkuse mõju

õppekeelega koolid) on erinev, nad paiknevad

karjäärivõimalustele

eestlastega võrreldes teises infoväljas, nende sot-

1990. aastate alguses lapsepuhkuse mõju eda-

siaalne võrgustik on erinev jne. Need on tegurid,

sistele karjäärivõimalustele nõrgenes ning naiste

mis pigem taastoodavad erisusi kui soodustavad

tööturuvõimalusi määratlesid pigem muud struk-

integratsiooni. Eesti tööjõu-uuringute andmetele

tuursed faktorid. Lapsepuhkuse mõju taastus aga

toetudes väidavad autorid, et ainuüksi Eestis sün-

koos majanduse ja tööturu stabiliseerumisega ning

dimine ei taga veel venelaste teisele põlvkonnale

alates 1990. aastate lõpust võib taas täheldada, et

tööturul võrdseid võimalusi võrreldes eestlastega.

lapsepuhkusega seoses tööturult eemal viibitud

Ametialase hierarhia tipus, kuhu kuuluvad tipp

aeg on olulise tähendusega edasise karjääri jaoks.

juhid, tipp- ja keskastme spetsialistid, on venelaste

1990-ndate lõpus tähendas tööturult eemal viibi-

teine põlvkond alaesindatud. Osutatakse, et teise

tud aeg pigem seisakut naiste karjääris, st vähenes

põlvkonna venelaste keskmine netopalk on mada-

nii edasise üleneva kui ka alaneva mobiilsuse tõe-

lam kui samaealistel eestlastel, nende väljavaated

näosus. Käesoleva kümnendi alguseks muutus see

tööalasele karjäärile on võrreldes eestlastega hal-

aga juba karjääri negatiivselt mõjutavaks teguriks,

vemad. Venelastel on ka väiksem tõenäosus saada

sest tööturult eemal viibimine vähendas oluliselt

ametikõrgendust ning nad on vähem rahul oma

üleneva mobiilsuse tõenäosust ning lapsepuhkuse

tööalase karjääriga. Samas need teise põlvkonna

kestus suurendas alaneva mobiilsuse tõenäosust.

venelased, kelle eesti keele oskus on väga hea, olid

Asetades tulemused praeguste poliitiliste valikute

hinnanud uuringus oma tööalast edasiminekut

konteksti, on naiste tööturult (ajutine) väljalülita-

ja võimalusi eestlastega üsna sarnaselt. Märki-

mine märkimisväärne traditsiooniliste hoiakute

misväärselt positiivse hinnangu karjääri ja ootuste

deklaratsioon, millega ei kaasne aga töö- ja pereelu

vastavusele andsid ka eesti keeles õppinud vene-

tasakaalustamiseks vajalikku paindlikkust. Selle

lased. Võib järeldada, et ainult eesti keele väga

asemel, et naised tööturult võimalikult pikalt täiesti

hea oskus on see tegur, mis lubab teise põlvkonna

välja lülitada, tuleks võimaldada veidi paindliku-

venelastel Eesti tööturul enam- vähem võrdsetel

mat üleminekut, sest pikk eemalolek hakkab naiste

alustel konkureerida. Keele nõrk valdamine aga

edasisi tööturuvõimalusi negatiivselt mõjutama.

piirab venelaste võimalusi oluliselt.

Venelaste teine põlvkond Eesti tööturul

Muutused töö iseloomus –

Vene keelt kõneleva elanikkonna problemaatika

subjektiivsete hinnangute dünaamika

on üks enim läbi uuritud valdkondi Eestis. Vähem

Elanikkonnaküsitluste seeria „Töö, kodu ja vaba aeg”

tähelepanu on siiski pööratud mitte-eestlaste tei-

andmete analüüs näitas, et aastatel 1993–2008

sele põlvkonnale, kuhu kuuluvad siin sündinud

oli töö iseloomus toimunud mitu olulist muutust.

noored (18–35-aastased) venelased, kelle vane-

Esiteks, kiire ja intensiivse töö tegijate hulgas oli

matest vähemalt üks on sündinud väljaspool Eestit.

vähenenud nende töötajate osakaal, kes said ise

Sünnist saati Eestis elamine annab alust arvata,

oma töö korraldusliku poole osas kaasa rääkida.

176

EIA 2009: Keskkond inimarengu tegurina

III OSA: Eesti inimarengu aruanded 2006–2009 Inimareng tõusuteel ja kriisiajal

Teiseks, kuni 2003. aasta küsitluseni üldist töö-

peaaegu kõikide ametigruppide (v.a tippspetsia-

alast kindlustunnet iseloomustanud kasvuten-

listid) palgatõus, teatud gruppides ilmnes aga

dents oli 2008. aasta lõpuks peatunud. Ilmselt

palgalangus.

olid majanduskriisi ilmingud juba õhus.

Objektiivset kihistumist kinnitavad ka inimeste

Muutused eri haridusgruppide töö iseloomus

subjektiivsed hinnangud oma staatusele. Enamik

viitavad polariseerumise süvenemisele. Kõrghari-

neist arvab end kuuluvat sotsiaalse hierarhia skaa-

dusega töötajate töö iseloomu puudutavad sub-

lal keskele või madalamatele positsioonidele ning

jektiivsed hinnangud olid muutunud positiivsemas

hinnangutesse ei toonud muutusi ka majandus

suunas ning nende hulgas oli 2008. aastal vara

likult edukad aastad.

semaga võrreldes enam neid, kellel oli võimalik

Liberaalse teooria kohaselt peaks ühiskonna

oma töö korraldusliku poole osas kaasa rääkida,

struktuursete muutustega kaasnema sotsiaalse

samuti neid, kes ei pidanud tööalaste tuleviku-

mobiilsuse kasv. Hariduse ekspansioon peaks

väljavaadete pärast muretsema. Keskhariduseta

vähendama päritolu mõju nii haridusele kui ka

töötajate hulgas seevastu olid nii tööalane auto-

tulevasele sotsiaalsele positsioonile. Suurenema

noomia kui ka kindlustunne vähenenud.

peaks hariduse roll omandatava sotsiaalse posit-

Kokkuvõttes teevad autorid järelduse, et

siooni saamisel, sest sotsiaalne valik peaks üha

Esping-Anderseni heaoluriikide tüpoloogiast

enam põhinema omandatud oskustel ja kvalifi-

lähtudes sobib Eesti sarnaselt USA, Suurbritannia,

katsioonil. Eesti andmed näitavad paraku, et 1990.

Iirimaaga liberaalsete riikide sekka, kus heaolu

aastatel toimunud hariduse ekspansioon ei toonud

allikaks on konkurentsiedu turul. Tunnistatakse

kaasa hariduslike võimaluste võrdsustumist, tege-

ka, et liberaalne turumajandus, mis on taasise-

likkuses suurenes sotsiaalse päritolu mõju haridu-

seisvumisest alates olnud meie majanduspoliitika

sele ja seeläbi ka sotsiaalsele positsioonile. Nii on

lähtealus, on toonud Eestile ka edu. Seda tõen-

meeste puhul iga järgmine sünnikohort võrreldes

davad Statistikaameti andmed, mille järgi kasvas

eelnevaga vähem mobiilne. Kui eakamatest mees-

sisemajanduse kogutoodang (SKT) elaniku kohta

test muutis vanematega võrreldes oma sotsiaal-

aastatel 2000–2008 kumulatiivselt 70,4%. 2007.

set seisundit kolmveerand, siis keskealistest veidi

aastani, majanduskasvu tippaastani, suurenes näi-

rohkem kui pool ja kõige noorematest meestest

taja pidevalt, 2008. aastal aga vähenes. Rahalises

pool. Mida suurem on sotsiaalne mobiilsus, seda

väljenduses oli kasv 70 000 kroonilt 2000. aastal

avatum on ühiskond ja vastupidi, mida suurem on

ligi 188 000 kroonini 2008. aastal. Eesti rahvas on

päritolu mõju sotsiaalsele staatusele, seda suletum

muutunud keskmiselt märkimisväärselt rikkamaks.

(korporatiivsem) on ühiskond.

Paraku on sellel edul oma sotsiaalne hind.

Sotsiaalse mobiilsuse vähenemine Eestis vii-

Elatustaseme üldine tõus ei vääranud ühiskonna

tab sellele, et liberaalsele heaoluriigile on Eestis

arengu põhitrende: tugev sotsiaalne kihistumine,

lisandunud korporatiivse riigi tunnuseid, millega

ka ametigruppide lõikes; majandusliku ebavõrd-

liigume suletuma ühiskonna suunas, kus tulevane

suse, sh palgaerinevuste kasv, mis kokkuvõttes

sotsiaalne positsioon sõltub enam päritolust kui

tähendab suuri erinevusi eri ühiskonnagruppide

omandatud haridusest.

elatustasemes.

Majanduskriisi olulisemaks probleemiks on

Keskmise palga üldise tõusu taustal on oluliselt

indiviidi tasandil töökoha olemasolu ning väike

kasvanud ametigruppide vahelised palgalõhed –

töötuks jäämise risk. Kõige kindlamini tunnevad

kõige kiiremini kasvas juhtide keskmine netotasu,

ennast selle koha pealt juhid ja tippspetsialistid,

samas kui lihttööliste, teenindus- ja müügitöö-

samas kui oskus- ja käsitööliste risk kasvas järsult

tajate ning põllumajandustöötajate palgatõus

2009. aastal ning muutus suuremaks ka lihttööliste

oli aeglasem. 2008. ja 2009. aastal peatus siiski

töötuks jäämise riskist.
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Kui aga vaadata olukorda tööturul vanusegrup-

Erilist tähelepanu pööratakse aruande selles osas

pide ja soo lõikes, siis kõige keerulisemas olukor-

noorte väärtusmaailmale, vaadeldes lähemalt

ras on noored ja naised ning seda ei muutnud ka

kooli ja internetikeskkonna rolli uue põlvkonna

vahepealsed majanduslikult edukad aastad.

väärtuste kujunemisel. Analüüs pakub uurimis

Nii on lapsepuhkusel viibivate emade edasised

andmetele tuginevat pilti nii muutustest eesti

karjäärivõimalused jätkuvalt piiratud, samuti ei

elanikkonna kultuurisuhetes ja väärtuseelistustes

paku tööturg paindlikke võimalusi töö ja pereelu

kui ka nendest ilmingutest, mis kõnelevad raskus-

ühitamiseks, mis väljendub näiteks selles, et noor-

test ja takistustest lääne ja Põhjamaade vaimse

tel emadel on vähe võimalusi osaajaga tööks.

keskkonnaga lõimumisel.

Kõikidest vanusegruppidest on aga just noorte
seas töötus kõige kõrgem (ehkki nende töötuse

Muutused Eesti väärtushinnangutes

tase sõltub hariduslikust taustast). Kõrghariduse

aastail 1990–2008

järsk laienemine Eestis 1990. aastatel tõi kaasa

Selle teema analüüsil lähtutakse maailma väärtus

ebaratsionaalsed arengud tööturul. Selle üks

uuringu tulemustest (Inglehart jt), mille alusel on

näide on „käärid” haridustaseme ja tehtava töö

võimalik võrrelda Eesti ühiskonna asetsemist maa-

vahel. Samuti vähendab kõrgharidusega noorte

ilma väärtuskaardil. Eesti jaoks on oluline jälgida

järjest suurem osakaal vähemharitute võimalusi,

muutusi materialistlike (toimetulekuväärtuste) ja

sest töökohtade nappuse tingimustes kandideeri-

postmaterialistlike (eneseväljenduslike) väärtuste

vad sageli samale kohale ka suurema haridusliku

teljel. Tõdetakse, et võrreldes 1990. aastaga, mil

pagasiga noored.

esmakordselt olid Eesti andmed eraldi välja too-

Tööturu pingelist olukorda saab teatud mää-

dud, on viimaste aastate (1995–2008) uuringud

ral leevendada täiend- ja ümberõppe sihipärase

näidanud, et Eesti elanikkond on ühelt poolt tänu

arendamisega. Ehkki Eestiski on aasta-aastalt kas-

paranenud majanduslikule olukorrale selgelt lii-

vanud selles osalejate arv ning aina suurem hulk

kumas toimetulekuväärtustelt eneseväljenduslike

inimesi tunnetab vajadust elukestva õppe järele,

väärtuste suunas.

on süsteemis vajakajäämisi. Näiteks osalevad
vähem töölised. Senine täiskasvanuhariduse polii-

See tähendab, et ühiskonnas suureneb nende
”inimeste
arv, kelle jaoks majandusliku ja füüsilise

tika on üldiselt soosinud tööturul olijaid. Töötute

kindlustunde väärtused ei ole esikohal (sest need

puhul ületab nõudlus tunduvalt pakkumise – kuu

väärtused on juba saavutatud), mistõttu nende

lõikes arvel olnud töötutest osales koolitusel ca

jaoks muutuvad oluliseks subjektiivne heaolu,

iga kahekümnes.

eneseväljendamise võimalused ja elukvaliteet.

koolitustel rohkem juhid ja tippspetsialistid ning

Eesti elanikkonna väärtushinnangute trendide
analüüs näitab taolise arengusuuna süvenemist.

5. VAIMNE KESKKOND
TOIMETAJA VERONIKA KALMUS

Eesti elanikkonna väärtused on liikumas selles
suunas, et sõbrad-tuttavad ja vaba aeg oleksid
võrdväärselt tähtsad perekonna ja tööga. Mida

EIA 2009 üheks eripäraks eelmiste aastatega

rohkem mahub inimese ellu eri komponente,

võrreldes on tugev rõhuasetus kultuuri rollile

seda rikkalikum on ka elu. (EIA 2009, lk 109)

inimarengus. Vaimse keskkonna all peavadki EIA
2009 autorid silmas Eestis levinud väärtushinnan-

Ehkki perekond traditsioonilise institutsioonina

gute ja (kunstilises) kultuuris osalemise praktikate

on viimastel aastakümnetel jäänud kõige oluli-

kogumit, samuti kultuuri loomise ja levitamisega

semaks eluvaldkonnaks, muutuvad arusaamad

seotud institutsioonide (kool, meedia jm) tegevust.

soorollidest järk-järgult demokraatlikumaks ja
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suuremal määral võrdse panuse printsiibist läh-

rassist inimestesse. Selle osa autor 2009. aruandes

tuvaks. Töö kui eluvaldkonna olulisus pole mär-

Andrus Saar hoiatab:

kimisväärselt muutunud, ent inimeste ootused
tähtsustatakse võrreldes varasema ajaga enam ka

Praeguseks ei ole see kujunenud veel väga
”tõsiseks
nähtuseks, kuid samasuunaliste aren-

eneserealiseerimisvõimalusi ja meeldivaid suhteid

gute jätkudes võib tõrjuv sotsiaal-psühholoogi

töökaaslastega. Kui lisame nendele tendentsidele

line mentaliteet tuua endaga kaasa kuhjaga

vaba aja ning sõprade-tuttavate olulisuse suure

ebameeldivusi. Ühel päeval võib see osutuda nii

nemise, ühiskondlikesse organisatsioonidesse

majanduslikuks kui ka poliitiliseks probleemiks.

kaasatuse kasvu, religiooni tähtsuse suurene-

(EIA 2009, lk 113).

tööle on mitmekesistunud – lisaks heale töötasule

mise ning eluga rahulolu ja õnnelikkuse näitajate
suurenemise, võime rääkida Eesti elanike vaimse

Eesti elanike väärtusmustrid

keskkonna rikastumisest, mitmekesistumisest ning

Eri rahvarühmade väärtusmustreid analüüsib

teatud aspektides postmaterialistlikumaks muutu-

Veronika Kalmus, toetudes TÜ MeeMa uuringu ning

misest ja Lääne-Euroopa maadele lähenemisest.

samuti Euroopa Sotsiaaluuringu andmetele, milles

Isiklike suhete väärtuse tõustes on Eesti elanik-

kajastub väärtuste olulisus. Samuti on neis peegel

kond hakanud pidama poliitikat enda jaoks üha

dunud vastajate huvitatud erisugustest eluvald-

vähemtähtsaks valdkonnaks. Samas on kasvanud

kondadest. Väärtushinnangute faktoranalüüsi teel

usaldus riiklike institutsioonide vastu.

on välja toodud omavahel seostunud hinnangute

Samas kõneleb mõni vastassuunaline areng –
tajutud autoritaarsem juhtimine töökohal, poliiti

mustrid. Nende mustrite võrdluse põhjal tõuseb
esile soolise tausta kultuuriline olulisus Eestis.

kast võõrandumine ning sallimatuse suurenemine
sellest, et Eesti ühiskonnas ja vaimses keskkon-

Naiste jaoks omavad oluliselt suuremat kaalu
”nii keskkonna
ja turvalisusega seonduvad väärtu-

nas annab tooni ka teatud surutis, ebakindlus ja

sed kui ka hingelist tasakaalu ja sotsiaalset orien-

vähene avatus, mis eristab meid endiselt Lääne-

tatsiooni väljendav väärtussuundumus. Mehed

Euroopast ja Põhjalast. Usaldus ja tolerantsus

paistavad ka väärtusorientatsioonide võrdluses

kujutavad endast indikaatorit, mille aluseks saab

silma tehnoloogia- ja võimukeskse väärtus-

määratleda ühiskonna avatust/suletust. Tüüpi

pildi poolest. Seega on meeste väärtusmaailm

liseks sallivuse mõõdikuks on kujunenud küsimus,

mõnevõrra ühekülgsem ja pingestatum – meeste

keda inimesed oma naabriteks ei soovi. Märga-

seatud ideaalid on enam seotud edukuse ja prog-

tavad muutused olid toimunud suhtumises min-

ressiga ning vähem isiksuse harmoonilise arengu

gite tunnuste poolest eristuvatesse ehk „teistesse”

ja turvalise keskkonnaga. (EIA 2009, lk 115)

teistsuguse omistatud staatusega inimeste suhtes –

inimkategooriatesse. Võrreldes 1990. aastaga
on vabas Eestis tõusnud sallivus sotsiaalsete riskirühmade suhtes (narkomaanid, alkohoolikud,

Olulisi erinevusi ilmneb ka eesti- ja venekeelsete
vastajate väärtusmaailmas.

homoseksuaalid ja aidsihaiged), samas on suuvõivad endaga kaasa tuua keskkondliku häirituse,

Nii vene keelt kõnelevad mehed kui ka naised
”peavad
oluliseks materiaalset heaolu ja hedo-

nagu emotsionaalselt ebastabiilsed inimesed ja

nismi defitsiidi- ehk puudusväärtustena, asetavad

suured perekonnad. Hüppeliselt on kasvanud ka

(võrdluses eestlastega) vähemtähtsale kohale

tõrjuv suhtumine rahvusliku või rassilise tunnuse

isiksusliku tasakaalu ja sotsiaalse küpsusega

alusel eristuvatesse inimestesse, nagu islamiusu-

seonduvad väärtused (näiteks eneseteostuse,

listesse, immigrantidesse/võõrtöölistesse, teisest

eneseaustuse, vabaduse, armastuse, tarkuse)
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ning otsivad vaimset ja ideoloogilist tuge hingelise

Olulise panusena kultuurimuutuste mõistmiseks

tasakaalu ja sotsiaalse orientatsiooniga seotud

sisaldab EIA 2009 Eesti elanikkonna kultuuritarbi-

väärtustelt (viimane võib tuleneda ka kogukond-

mise tüpoloogiat, mis on loodud, toetudes 2008.

likust religioossest taustast). (EIA 2009, lk 116)

aasta MeeMa küsitluse andmetele. Esile tuuakse
viis kultuuris osalemise tüüpi.

Kuigi venekeelse elanikkonna puhul ei ilmne
meeste ja naiste väärtusilmade erinevust samal

A-tüüp: mitmekülgne, aktiivne hedonistlik kultuuris

määral kui eestlaste puhul, ei ole see seotud

osaleja (24,5%). Sellesse rühma koondusid ini-

suurema soolise võrdsuse tunnustamisega, vaid

mesed, keda iseloomustavad kõige aktiivsemad

vastupidi, nii venekeelsete meeste kui naiste suu-

ja mitmekülgsemad kontaktid kultuurisfääriga.

rema patriarhaalsusega, meeste ülimusliku rolli

Peale sagedase kokkupuute raamatute, muu-

normaalseks pidamisega.

sika ja kunstiga iseloomustab neid ka väga
aktiivne suhtlus kaaslastega, osalemine selt-

Kultuuris osalemine

sides ja klubides ning keskmisest aktiivsem

Alapeatükis vaadeldakse lähemalt, millisel määral

sporditegevus.

väljenduvad erisused soolistes ja rahvuslikes väärtusmustrites kultuurieelistuste kaudu. Selgub, et

B-tüüp: tunnetuslike huvidega, silmaringi laien-

meeste suurem väärtusskeptitsism ja huvide-ideaa-

damisele orienteeritud traditsiooniline kultuu-

lide materialistlikum suunitletus väljendub ka kul-

ritarbija (19%). Huvitub eeskätt raamatutest ja

tuurimaailmas osalemises ja elulaadis. Kultuuri

kunstist, vähem muusikast. Tema kultuurisuhet

üldine olulisus ja kontaktid erinevate kunstivaldkon-

iseloomustab tugev tunnetuslik dominant.

dadega, v.a film ja arvutikunst, on hoopis olulisemal
kohal naiste kui meeste maailmas. See avaldub

C-tüüp: muusika-, spordi- ja tehnikahuviline mee-

ka elulaadis: kui meeste elus mängivad suuremat

lelahutuslik kultuuriharrastaja (17%). Sellesse

rolli sport ja tehnika, siis vaimsed harrastused, eriti

tüüpi kuuluvad inimesed ei paista silma suure

need, mis on seotud lugemise, teatri ja muusika

lugemishuvi poolest, küll aga on nad aktiivsed

kuulamisega, on omasemad naistele. Põhimõtte-

muusikaharrastajad, tehnikahuvilised ja spordi

list erinevust eesti- ja venekeelsete vastajate vahel

sõbrad

selles feminiinsuse-maskuliinsuse mustris ei ole.
Oletatakse, et reljeefsed erinevused meeste ja

D-tüüp: traditsiooniline üsna passiivne raamatu-

naiste vaimulaadis ning Eesti paigutumine selles

huviline (22%). Seda tüüpi iseloomustab eel-

osas pigem Ida-Euroopa maade kilda tuleneb

misest palju suurem kirjandushuvi ja aktiivne

paljuski nõukogude aja järelmõjudest.

raamatukogu kasutamine. Samas on ta kultuuriharrastuste ja -huvide ring tagasihoidlik. Tema

Sooline võrdsus kehtis sotsialistlikes riikides
”pigem
deklaratiivselt, ametliku retoorika tasan-

lugemishuvi on eeskätt ajaviitelise ja silmaringi
laiendava sisuga.

dil, jõudmata ühiskonna võimustruktuuridesse ja
argipraktikasse. Eesti siirdeperioodi ideoloogias

E-tüüp: kultuurikauge, eeskätt materiaalsetele

võis samuti tajuda erinevaid ootusi sugupoolte

väärtustele orienteeritud tüüp (17,5%). Selle

suhtes –kui naistelt oodati eelkõige kultuuritradit-

rühma kokkupuuted vaimse keskkonnaga on

sioonide hoidmist ja rahvuskehandi taastootmist,

pigem olmelist laadi, kultuurihuvid on väikesed

pandi meeste õlgadele lootus riigi uuesti ülesehi-

ning kultuuris osalemine piiratud.

tamise, majanduskasvu ja Eesti Nokia leidmise
osas. (EIA 2009, lk 131)
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Kultuurisuhte tüpoloogiad kinnitavad soo ja

Nenditakse, et

vanuse määravat tähtsust.
Võime isegi öelda, et kontaktides vaimse kesk”konnaga
eristuvad „kultuuriline meestüüp” ja „kul-

Eesti paistab 25 Euroopa riigi hulgas silma
”väikseima
koolimeeldivuse, õpilaste ülimadala
subjektiivse heaolutunde ja koolivägivalla koge-

tuuriline naistüüp” (mis alati ei pruugi tähendada

mise sageduselt. Laste heaolu hindamisel võeti

konkreetset kuuluvust nais- või meessoo hulka,

arvesse nii sotsiaalselt kaasavat koolikliimat, toe-

vaid pigem teatavate eelistuste ja harrastuste

tavaid kaaslasi kui ka madala stressiga saadud

mustrit). Eelnevates küsitlustes, kus lisaks üldi-

häid akadeemilisi teadmisi. On eriti tähelepanu-

sele kultuuriaktiivsusele käsitleti ka konkreet-

väärne, et lapsed peavad väga halvaks ka suhteid

semaid maitse-eelistusi, lähtusid „meestüübi”

oma kaaslastega. (EIA 2009, lk 123)

kultuurieelistused rohkem pinge, põnevuse või
siis praktilise kasulikkuse kriteeriumidest, samas

Õpetajad väärtuskasvatajatena on noorte silmis

kui „naistüüp” eristus kui kultuuritraditsioonide,

arvestataval kohal, kuid pööre väärtustekesksele

pere- ja suhtevõrgustiku kandja, igapäevaelu

koolile, väärtuskasvatuse seadmine hariduse priori

kui kultuurikeskkonna väärtustaja, kultuuriela-

teediks seisab Eestis enamjaolt alles ees.

mustes samastumise ja kaasaelamise eelistaja.
(EIA 2009, lk 121)

Eesti kool seisab proovikivi ees muutuda tead”miste
vabrikust keskkonnaks, mis toetab noorte

Vanuse diferentseeriv mõju tuli eriti selgelt esile

kasvamist loovateks, harmoonilisteks isiksusteks,

kuni 30-aastaste ja üle 45-aastaste võrdluses –

kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada

vanemate põlvkondade puhul on kultuurisuhe

eri rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus.

selgelt kirjasõnakesksem, aktiivsem ning valivam,

(EIA 2009, lk 123)

noorte puhul aga domineerib selgelt meelelahutusliku iseloomuga noorsookultuur, mille meediumideks on eeskätt muusika ja internet.

Noored ise peavad väärtushinnangute välja
kujunemisel olulisimaks oma vanemaid, vanemate

Näeme, et 2009. aastal oli kultuuritarbimises

eeskuju ja suunavat tegevust. Silmas pidades

veel tugev orientatsioon raamatute lugemisele,

seda, et noori mõjutab vanemate endi käitumine

vaid 34,5% kuulus raamatukaugetesse kultuuritar-

ja tegevus rohkem kui verbaalne kinnitus, et miski

bijate tüüpidesse. Ehkki internet oli juba jõudnud

on väärtuslik, küsitleti 8. klassides õppivaid Eesti,

suurema osa eestimaalaste koju, ei olnud see veel

Soome ja Venemaa noori, tundes huvi, mida on

kujunenud oluliseks konkurendiks traditsioonilisele

lapsevanemad noorte kogemuste alusel neid kas-

kirjasõnale.

vatades tähtsaks pidanud. Nendest küsitlustest
selgus, et

Koolinoorte väärtused ja väärtuskasvatus
kujundajana vastuoluliseks: ühelt poolt on tege-

väärtusrühmadest on eetiliste väärtuste (vastu”tustunde,
aususe jms) koht kõikide maade noorte

mist väga suure mõjuga institutsiooniga, teisalt

arvates vanemate kasvatusväärtuste hierarhia

näitavad rahvusvahelised uuringud, et erinevalt

tipus /---/ Kõigi küsitletud maade (Eesti, Soome,

suurest edus teadmiste edasiandmisel (mida tõen-

Venemaa) noored usuvad, et nende vanemaile on

davad PISA testi head tulemused) on Eesti koolis

olulised sotsiaalsed väärtused (sõprade leidmine,

hulk lahendamata probleeme seotud just laste

lähedased inimsuhted). (EIA 2009, lk 124)

Aruande autorid hindavad Eesti kooli rolli väärtuste

heaolu ning väärtuskasvatusega.
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Hedonistlikke väärtusi (elu nautimine, vaba

Autorid selgitavad, et uue meedia keskkondadest

eneseteostus) pidasid Soome noored oma vane-

on Eesti noorte jaoks saanud ise- sotsialiseerumise

maile oluliselt tähtsamaks kui Eesti ja Vene noored,

keskkonnad. Veebikeskkondades toimivate teksti-

venekeelsed noored nii Venemaal kui ka Eestis

liste ja visuaalsete praktikate kaudu tajuvad noored

omakorda vähem tähtsaks kui eestikeelsed noored.

nii uue meedia väljal kui ka kogu ühiskonnas eksis-

Vaba eneseteostust pidas vanematele väga või

teerivaid normatiivseid piire. Meediauurijad juhivad

üsna tähtsaks 72% eestlastest ja ainult 50% Eesti

tähelepanu vajadusele käsitleda virtuaalmaailmas

venelastest. Samas näitas küsitlus Eesti vanemate

kujunevaid suhteid ja väärtushinnanguid sama tõsi-

suuremat tähelepanu laste hinnetele ja eduku-

selt kui reaalelus toimuvaid sotsialiseerimisprotsesse.

sele, milles aruanne näeb edukusele orienteeritud
siirdekultuuri ilmingut.
Kui inimarengu aruannetes on valdavalt fooku-

Suhtlusportaalidele võib omistada nüüdis”aegse
virtuaalse mänguväljaku rolli. Profiilidel

ses tööks vajalike oskuste, teadmiste ja pädevuste

katsetatud identiteedimängude kaudu loo-

kujundamine koolis, siis EIA 2009 rõhutab väärtus

vad noored virtuaalsete kogukondade ümber

kasvatuse olulisust.

kollektiivselt tajutavad piirid, tootes samal ajal
eakaaslaste kultuuri, mida varem loodi eelkõige

on üks Eesti kooli ees seisvaid väljakut”seidNiisiis
teostada pööre väärtustekesksele koolile.

avalikel mänguväljakutel /---/ Veebikeskkonda-

Esiteks on vaja teadvustada, et väärtuskasvatus

kui täiesti kasutut ajaviidet või ajaraiskamist, vaid

pole sugugi vähem oluline kui teadmiste edas-

kui lapsi eluks ettevalmistavat tegevust, mille käi-

tamine – väärtused ja väärtuskasvatus ongi kogu

gus omandatud kogemusi saab hilisemas elus

hariduse alustalad. Teiseks on vaja omandada

rakendada. (EIA 2009, lk 130)

des mängitavaid mänge ei tuleks seega vaadelda

teadmised ja oskused väärtuskasvatuse edukaks
läbiviimiseks. (EIA 2009, lk 126)

Samas näitavad uuringute tulemused, et ka
uue meedia keskkondades taastoodavad noored

Uus meedia ja eakaaslaste kultuur

enamjaolt vanemate põlvkondade mõttemust-

Mõnevõrra üllatuslikku sissevaadet digimaailma

reid ning ühiskonnas levinud väärtusskeeme ja

kaudu kujunevatele väärtusmustritele pakub EIA

rolliootusi, sealhulgas traditsiooniliste soorollidega

2009-s Tartu meediauurijate tehtud koolinoorte

seotud stereotüüpe.

internetikasutuse analüüs. Tõdetakse, et laste ja
Eesti 21 Euroopa riigi võrdluses kõrge interneti-

meie ühiskonna märkimisväärse”teleVaatamata
arengutele infotehnoloogilistes aspektides, ei

kasutusega Euroopa riikide hulka.

ole paljud postindustriaalsetes riikides toimivad

noorte internetikasutuse aktiivsuse osas liigitub

mõttemustrid Eestis valitsevates väärtushinnannäitajad, mis aitavad kinnistada visiooni
”EestiNeed
infotehnoloogilisest eduloost, võivad teki-

gutes ja normides kanda kinnitanud. Samas mõju-

tada tunde, et tänapäeva Eesti noored võik-

kaudu edasi kantavad mõttemustrid ja normid (nt

sid õigustatult kanda „digitaalse põlvkonna”

soorollide stereotüübid) ka internetikeskkonnas

nimetust. „Digitaalse põlvkonna” liikmetele

asetleidvaid praktikaid. (EIA 2009, lk 127)

tavad ühiskonnas levinud ja eakaaslaste kultuuri

omistatakse niisuguseid jooni nagu avatus, loomingulisus, iseseisvus, innovaatilisus, koostööle
orienteeritus jne. (EIA 2009, lk 127)

Selgub, et selle asemel, et püüda ühiskonnas
kehtivaid väärtusi muuta või ümber tõlgendada, iseloomustab praeguste Eesti noorte online-sisuloome
praktikaid endiselt vanemates meediumites käibivate
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väärtuste, normide ja ootuste ülekandmine uue

Eesti majanduse väliskeskkonna muutumine

meedia keskkonda. Samas pärsib just vanade

Avaldades lootust, et maailmakaubanduse taastu-

struktuuride ümberkohandamine ja ümberees-

misel ning kaubanduse avatuse jätkumisel muutu-

märgistamine uue meedia keskkondade arengut.

vad keskkonnatingimused Eesti ettevõtetele uuesti

Teisisõnu, selle asemel, et muuta internet uute

soodsaks, juhitakse tähelepanu võimalusele, et

väärtuste, teadmiste ja suhtumiste loomise kohaks,

muutused kaupade-teenuste turupotentsiaalis

kasutatakse seda jätkuvalt enamjaolt vanade väär-

ning rahvusvahelises tööjaotuses ja konkurentsis

tusskeemide taastootmiseks. Seetõttu jõutakse

loovad Eestile uue olukorra, kus üldine nõudluse

kriitilise tõdemuseni:

tõus maailmaturgudel ei too veel tingimata kaasa
Eesti majanduse kasvu. Edu sõltub Eesti ettevõt-

„Digitaalsele põlvkonnale” iseloomulikuks
”peetavate
ja online-sisuloomet kujundavate

kuidas perspektiivsetel turgudel tegutsetakse. See-

joonte puudumine ning vanu väärtusi ja norme

juures muutub otsustavaks suutlikkus

jate sihtturgude ja ärialade valikutest ning sellest,

taastootvate virtuaalse enesepresenteerimise
õigust nimetada Eesti noori „digitaalse põlv-

arendada ja hoida konkurentsieeliseid, mis
”põhinevad
paindlikkusel, spetsialiseerumisel,

konna” liikmeteks. (EIA 2009, lk 130)

teadmusel, innovatsioonil ning kõrgel toot-

strateegiate kasutamine ei anna meile praegu

likkusel. Samuti on oluline säilitada võimalusi
Kokkuvõtteks soovitatakse: selleks et Eesti

teenindada lähedasi suuri regionaalseid turge

noorte internetikasutuse praktikaid võiks hakata

(Eesti puhul ka Lääne-Euroopa, Skandinaavia,

pidama „digitaalsele põlvkonnale” omasteks, tuleks

ka Venemaa) piirkondliku tootmis- või teenin-

pöörata suuremat tähelepanu noorte digitaalse

duskeskusena. (EIA 2009, lk 137)

kirjaoskuse arendamisele. Eelkõige tuleks teha
tööd kriitilisusel, loovusel, suhtlemisel ja koostööl
põhinevate oskuste parandamisega.

Uute riikide ja ettevõtete globaalsesse konku
rentsi lisandumine ja tööjaotuses kõrgemale
positsioonile nihkumine võib lisaks avada uusi
võimalusi nende ettevõtetega koostööd teha ja

6. MAJANDUSE ARENGUKESKKOND
TOIMETAJA ERIK TERK

nende juhitud väärtusahelates eksporti kasvatada
(sh allhanke näol).

kiire majanduslik integratsioon Põhjamaadega on

Hiina, Brasiilia, India jm ettevõtted on huvi”tatud
arenenud rikastele turgudele pürgimisest,

olnud ülioluline tegur Eesti turumajandustumisel

milleks nad vajavad kohapealseid partnereid (sh

ja majanduskasvu käimasaamisel, sisaldab see

eriti arendustööks ja lisateenuste osutamiseks)

(nagu märgiti juba 1990-ndate aastate keskpaigas

ning kohalikke tootmisbaase. Lisaks on need

valminud projektis „Eesti 2010” – vt EIA 1997) ka

tulevased globaalsed uued liidrid alati huvita-

tugevat ohtu jäädagi Skandinaavia perifeeriaks,

tud uuest tehnoloogiast ja teadmusest, mis avab

mis tähendaks sõltuvust valdavalt lokaalsest

lisavõimalusi tugevatele ettevõtetele kogu maa-

majandusgeograafilisest kontekstist. Suurimaks

ilmas. (Ibid.)

Peatüki sissejuhatuses tunnistatakse, et ehkki

ohuks hinnatakse protektsionismi kasvu. Eeldades,
et kriisist väljuval maailmamajandusel kujunevad

Kuna Aasia riikide ja eelkõige Hiina esiletõu-

hoopis teistsugused geograafilised jõujooned,

suga arvestamiseks tuleb valmis olla ja sellekohast

viidatakse vajadusele arvestada nende uute olu-

strateegiat seada, käsitletakse põhjalikumalt Hiina

dega, sealhulgas Hiina rolli kasvuga.

majanduse edasise kasvu mõju Eesti majandusele,
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vaadeldes nii riske ja ohte kui ka perspektiive turu-

vahe hakkab silma arenenud maade ja arenduslike

võimaluste ja konkurentsitingimuste näol.

riikide tööjõu haridustasemes. Samas hinnatakse
väga kõrgeksharidussüsteemi suutlikkust valmis-

Ettevõtete tegevuskeskkond

tada ette majandusele vajalikku tööjõudu. Oma-

Eestis ja rahvusvahelises võrdluses

maiste pikaajaliste teadustraditsioonide nõrkuse

Võrdlevalt analüüsitakse lisaks Eestile 14 maa ette-

tõttu on eriti Singapuris ja Emiraatides kasutatud

võtete tegevuskeskkonna parameetreid. Maade

välismaa teadlaste jõulist sissetoomist. Väga head

valikul oli aluseks see, et riik kuuluks pigem väi-

on ettevõtete klasterdumise näitajad, finantstur-

keste või keskmiste kui suurte avatud majandu-

gude väljaarendatus ja ettevõtluse teaduslik ja

sega maade hulka ja oleks majandusliku arengu

infotehnoloogiline keskkond. Kõik eelnev kokku

tasemelt Eestiga enam-vähem võrreldav või parem.

lubab väita, et kiire arenguga riikides on suude-

Kõik maad on jaotatavad kolme gruppi: kõrgelt

tud luua väga hästi toimivad institutsionaalsed

arenenud maad (Rootsi, Soome, Taani, Kanada),

ja tehnilised ettevõtluskeskkonnad ja seda mitte

arenduslikku tüüpi riigid (Singapur, Hongkong,

madala lisandväärtusega toodangu tootmiseks,

Araabia Ühendemiraadid, Iirimaa) ja kolmanda

vaid täiesti nüüdisaegse, suuresti kõrgtehnoloo-

grupina Kesk- ja Ida-Euroopa maad (Balti riigid,

gilise tööstus- ja teenusemajanduse vajadusteks.

Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia).

Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) maade puhul võib

Võrdlusanalüüsis on kasutatud globaalse kon-

samuti välja tuua hulga ühiseid jooni, ehkki haju-

kurentsivõime raportis esitatud ettevõtluse arengut

vus on selle grupi sees suurem kui kahes eelmises

takistavate tegurite hinnanguid ja muid rahvus

grupis. Vahe formaalsete haridusnäitajate osas

vahelises statistikas leiduvaid andmeid.

pole võrreldes vaadeldud kõrgelt arenenud maa-

Tuuakse esile iga maadegrupi tugevad küljed ja

dega lootusetult suur. Vaatluse all olevatest aren-

põhiprobleemid. Kõrgelt arenenud majandusega

duslikest riikidest ollakse selles osas grupina selgelt

maades on infrastruktuur hästi arenenud, tööjõu

paremad, ehkki ka kõik need pingutavad hariduse

haridus ja väljaõpe annab tunnistust era- ja ava-

osas tugevalt ja neil on olemas ka head eeskujud

liku sektori heast koostööst. Omandiõigused on

samatüübiliste riikide hulgas, kelle haridusnäita-

hästi tagatud. Majandus on hästi klasterdunud,

jad on jõudnud maailma paremate hulka (Lõuna-

välja on arendatud ettevõtete vaheline kooperat-

Korea ja Taiwan). Tunduvalt nõrgem on Kesk- ja

sioon. Teaduslik ja infotehnoloogiline keskkond

Ida- Euroopa riikide haridussüsteemide võimekus

ettevõtluseks on väga hea. Makromajanduslik

ette valmistada majanduse konkurentsivõime jaoks

tasakaal pole probleem, inflatsioon on madal.

vajalikku tööjõudu. Siiski ei aseta eksperdid teistes

Finantsturud on hästi arenenud, perspektiivsed

selle grupi maades peale Eesti tööjõu ebaefektiiv-

äriideed saavad laenu ka siis, kui pole pakkuda

suse probleemi pingerea etteotsa. Peaaegu kõigil

laenutagatist. Poliitika on stabiilne, korruptsiooni

postkommunistlikel riikidel on peale finantskesk-

indeks on väga madal. Valitsusaparaadi tegevust

konna halvenemise, mis on praeguse järsu kriisi

küll kritiseeritakse, aga mitte eriti teravalt. Väga

paratamatu kaasnähe, esiplaanil maksusüsteemi ja

suure probleemina tajutakse aga kõrgeid makse

riikide ebatõhususe kriitika. Osas riikides loetakse

ja maksukorralduslikku praktika ebakohti. Tõsine

põhiprobleemide hulka mitte ainult riigiaparaadi

probleem on tööjõuturu vähene paindlikkus.

ebaefektiivsus, vaid lausa korruptsioon.

Nn arenduslikes riikides ei kuulu maksuküsimu-

Aruandes tuuakse välja KIE maade majanduse

sed ja tööturu vähene paindlikkus ettevõtluskesk-

nõrgad küljed: omandiõiguste nõrgem tagamine

konna põhiprobleemide hulka. Infrastruktuurid

(välja arvatud Eesti), tehniliste infrastruktuuride

on peaaegu sama hästi välja arendatud nagu

mahajäämus (välja arvatud Eesti ja Leedu) ja

arenenud majandusega maade grupil. Suurim

ettevõtluse nõrk klastriloome võime (välja arvatud
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Sloveenia). Ka üldine majandustasakaal pole

vaheline maksedistsipliin. Silma hakkas see, et

parem kui arenduslike riikide puhul. Ligipääs

Eesti väikeettevõtjad olid EL-i keskmisest oluliselt

finantsidele on KIE-maade ettevõtete jaoks tera-

enam rahvusvahelistunud, st ekspordi- ja impordi

vuselt esimesel (sh ka Eestis) või teisel kohal.

operatsioonide osatähtsus nende arveldustes oli

Kokkuvõttes on KIE-maade, sh Eesti ettevõtete

kõrgem. Samas aga oli väikeettevõtete arv per

ees nii strateegilised (pikemaajalised) kui ka takti

capita Eestis väiksem, nagu ka ettevõtteid üldi-

kalised (situatiivsed) probleemid. Strateegiliste

selt vähem kui EL-is keskmiselt. Probleemiks on

hulka kuuluvad innovatsioonikesksele majan-

ka ettevõtjate hoiak.

dusarengule üleminekuga seotud probleemid, mis
majanduse nõuetele ja ettevõtete asetsemist väär-

Oma EL-i kolleegidega võrreldes tõlgendavad
”eestlastest
väikeettevõtjad ettevõtlust enda jaoks

tusloome ahela ebasoodsas osas. Osal maadest,

tunduvalt vähem kui proovikivi, enese proovile-

küll mitte kõigil, kaasnevad nendega ka tõsised

panemist, vaid näevad ettevõtlusega tegelemises

makromajandusliku tasakaalu puudujäägid. Takti

pigem pealesunnitud tegevust, paratamatust või

kaliseks väljakutseks on aga võimekus olukorda

rutiinset tegutsemist. Siit võiksid tuletada mõtle-

õigesti hinnata ja vastavalt oma tegevuse priori-

misainet selle kohta, mil viisil, millistele motiivi-

teete seada. Näiteks ei ole vajadus uude arengus-

dele rõhudes me Eestis ikkagi ettevõtlust õpetame

taadiumisse liikuda piisavalt selgesti teadvustatud.

ja propageerime. (EIA 2009, lk 144)

puudutavad tööjõu haridusprofiili mittevastavust

Tehnoloogilise arengu, ettevõtete koostöö ja klasterdumise ning personali väljaõppe taset ei ole

Kokkuvõtlikult öeldakse, et pilt, mille saame

peetud põhiprobleemideks. Riigiaparaadis ei nähta

ettevõtjate ja ekspertide hinnangute ja kasuta-

abistajat strukturaalsete probleemide lahenda-

tava objektiivse informatsiooni alusel ettevõtete

misel, nagu seda näevad arenduslikud riigid ja

tegevuskeskkonnast, näib olevat Eestis mõnevõrra

arenenud majandustega maad, vaid takistajat.

lootustandvam kui enamikes KIE-maades. Suur
hulk probleeme on aga sarnased ja on selge, et

seisneb selles, kas kriisi läbimine aitab
”KIEKüsimus
maid, ka Eestit, häälestada end paremini ja

ka Eesti poliitika ettevõtte tegevuskeskkonna üksi-

õigemini strateegiliste probleemide lahendami-

kogemuse mõtestamise taustal ja Eesti majanduse

sele kui seda tehti kriisieelsel ajal. Oluline on ka,

uue arengustaadiumi valguses ümbermõtestamist.

et kriisist väljatulek toimuks viisil, mis ei kahjus-

Kogemusi, mida mingi keskkonna parendamisel

taks pikaajalist arengupotentsiaali, mis seostub

kasutada, võib leida ilmselt nii arenenud maade

suuresti inimkapitali ja sotsiaalse kapitaliga.

kui ka arenduslike riikide praktikast.

kute komponentide osas vajab majanduslanguse

(EIA 2009, lk 143)
Ettevõtte tegevuskeskkond
Eesti väikeettevõtete tegevuskeskkond

välisinvestori vaatepunktist

Nn väikeettevõtluse radari andmetel iseloomustab

Välisinvestoritele osutusid Eestisse tulekul majan-

Eesti väikeettevõtete tegevuskeskkonda võrreldes

duskeskkonna stabiilsuse kõrval kõige olulise-

teiste EL-i maadega üsna väike ja kerge bürokraatia

mateks just madal tööjõukulu, samuti muud

(ettevõtet on võimalik asutada kiiresti, ettevõtjal

tootmissisendi kulud ning soodne maksusüsteem.

läheb teiste maade praktikaga võrreldes vähem

Samuti märgiti Eesti tugevusena poliitilist ja majan-

aega aruandluse ja muu nn paberimajanduse

duslikku stabiilsust ning ka hea stardipositsiooni

peale). Ligipääs finantsidele oli enne majandus-

võimalust, kui ettevõttes, kuhu investeeriti, olid

kriisi algust Eesti väikeette- võtetel võrreldav EL-i

vajalikud seadmed ja tööd oskav personal ole-

maade keskmisega, kehvem oli aga ettevõtete

mas. Seejuures on kvalifitseeritud tööjõu kui teguri
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tähtsus oluliselt suurenenud ning varasemast olu-

ei peaks kartma, et tema Eestisse tööle asuvad

lisemaks on muutunud moodsa infrastruktuuri

tippspetsialistid ja nende perekonnad võivad

olemasolu, natuke olulisemaks on muutunud ka

sattuda suhtlemise ja kultuurielu mõttes mitte-

tooraine, komponentide ja pooltoodete hõlbus

mõistetavasse ja raskelt talutavasse keskkonda.

kättesaadavus.

(EIA 2009, lk 146)

Samas märgitakse, et madala tööjõukulu ja
muu odava tootmissisendi tähtsus on vähenemas.

Maksukeskkond, ettevõtlus ja

Negatiivsena toodi välja riigivalitsemise tasandi

inimarengu võimalused

killustatus ja rollijaotuse ebamäärasus

Rääkides maksupoliitikast alustatakse sellest, et

Aruandes leitakse, et Eesti peaks tekitama

Läänemere piirkonnas on tegu silmatorkava erine-

endale tunduvalt selgema pildi sellest, mis laadi

vusega naaberriikide maksukoormuses, konkurent-

kvalifikatsiooni meie eksportettevõtlus tõenäoliselt

sivõimes ja inimarengu tasemes. Siin on kõrvuti EL-i

kriisijärgses maailmas vajab. Juhul kui leitakse, et

kõrgeima maksukoormusega ja samas ka kõrgeima

Eesti ei ole sobilik maa suurettevõtete jaoks, vaid

inimarengu taseme ja rahvusvahelise konkurent-

vajab pigem paindlikke kesk- ja väikeettevõtteid,

sivõimega Põhjamaad ja suhteliselt madala mak-

siis tuleks sellega kohandada ka Eesti haridus- ja

sukoormusega Balti riigid, kes samas paistavad

väljaõppesüsteemi. Näiteks valmistada elektroo-

silma sotsiaalkulutuste madala taseme ja lahen-

nikat ja mehaanikat valdavate inimeste kõrval või

damata sotsiaalprobleemidega. Eesti maksude

asemel ette mehhatroonikuid, st inimesi, kes suu-

suhteliselt madalat taset on peetud väga oluliseks

davad nende kahe valdkonna teadmisi ja oskusi

Põhjamaade välisinvesteeringute ligimeelitajaks.

rakendada kombineeritult. Taolised nihked peaksid

Teisalt on väidetud, et selline maksukonkurents on

toimuma kõikidel haridustasanditel, kutsekoolidest

destruktiivne, võib tekitada pingeid majanduspo-

alates ja ülikoolidega lõpetades. Probleemi teine

liitikate koordineerimisel ning takistab piirkonna

aspekt seostub küsimusega, mis laadi väliskapitalil

tihedamat integreerumist.

baseeruvaid ettevõtteid me ikkagi tahame näha

Osutatakse ka probleemile, et Eesti maksu

Eestis domineerimas. Eesti väliskapitaliettevõtete

süsteem jagab maksukoormust ümber vähem-

hulgas on veel senini liiga palju odavatele toot-

kindlustatud elanikkonna osa kahjuks ja seeläbi

miskuludele orienteeruvaid ettevõtteid. Vaja oleks

võimendab kihistumist võrreldes näiteks vara ja

ambitsioonikaid, maailmamajanduses läbilööki

tulude maksustamisega. Eesti eelarves on tarbi-

üritavaid ettevõtteid, selliseid ettevõtteid, kes

mismaksud olnud suhteliselt suurema osakaaluga

oleksid orienteerunud mitte odavale ressursile või

valitsussektori eelarvetes kui jõukamates Euroopa

isegi efektiivsusele, aga nimelt teadmusele, selle

Liidu maades ning kümnendi vältel on see tendents

loomisele, arendamisele ja kasutamisele Eestis.

süvenenud .
Maksude käsitlus võetakse kokku tõdemusega,

Väga tänapäevaselt kõlab soovitus:

et lähiaastate Eesti valitsussektori rahastamise jätkusuutlikkus eeldab maksusüsteemi arendamist

Ülioluline on soodsa keskkonna loomine tead”musele
orienteeritud investoritele ja ettevõte

sugune on efektiivne maksustruktuur ja maksu-

tele. Olgu selleks näiteks Eesti ülikoolide suhete

koormuse jaotus „maksuohvrite” vahel?

ja tasakaalustamist. Seega on peaküsimus – mis

arendamine rahvusvaheliste kontsernidega või

Rõhutatakse, et valitsussektori maksutulude

siis üldise atmosfääri muutmine rahvusvahelise

laekumine peab olema tasakaalustatud maksulii-

maks ja avatumaks, et näiteks välismaa kõrg-

kide vahel ning maksude tase peab olema jätku-

tehnoloogiaettevõte, kes tahab oma tootmise

suutlik ühiskonna toimimise seisukohalt lähtudes.

panna käima väljaspoole Tallinna või Tartut,

Tulenevalt Eesti maksustruktuurist ei saa suureneda
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tarbimismaksude ega sotsiaalmaksude koormus.

tingimustes. Seetõttu polegi väga paradoksaalne,

Sellest tulenevalt tehakse järeldus, et peaaegu

et käibemaksu alandamise asemel tehti hoopis

ainuvõimalikuks variandiks avaliku sektori rahas-

käibemaksu tõstmise otsus. Siinkohal tuleb mui-

tamise kindlustamisel on tulumaksude, nii füüsilise

dugi arvestada ka seda, et kuna Eesti on väikeriik,

isiku tulumaksu kui ka ettevõtte kasumimaksu osa

ei toetaks elanike tarbimise stimuleerimine Eestis

suurendamine. Ettevõtte jaoks on kõige suurem

kuigivõrd kriisis kannatada saanud omamaist

maksukulu seotud eelkõige sotsiaalmaksude kõrge

tööstuslikku tootmist, vaid hoopis importi teistest

tasemega. Demograafilised trendid ning sotsiaal-

maadest.

kulude vajadused eeldavad aga veelgi suurenevat

Ilmselt oleks ka Eestis meetmed ehitussektori

panustamist sotsiaalprogrammidele. Seega saab

toetamiseks andnud tuntavat efekti, kui Eesti riik

ettevõtete sotsiaalmaksukoormust hoida praegu-

ei oleks seadnud endale kõige tähtsamaks ees-

sel tasemel või alandada ainult maksukoormuse

märgiks eurole üleminekuks vajaliku Maastrichti

ümberjaotamisega teiste maksude kanda.

eelarve tasakaalu kriteeriumi täitmise, mis oli võimatu kulutuste ulatusliku kärpimiseta.

Kriisi õppetunnid
Kuigi Eesti hakkas kinnisvarabuumi lõppemisest

Mööndes, et vaidlused kriisi õppetundide üle
alles käivad, osutatakse siiski, et

tingitult sisenema kriisi enamikust riikidest tuntempo hakkas juba 2007. aasta esimesel poolel

praegu on rahvusvahelisel tasandil selgelt val”davaks
saanud skeptitsism senise neoliberaalse

selgelt alanema ja strukturaalse kriisi märgid olid

majanduspoliitika suhtes: leitakse, et turud oleks

tajutavad. Sellele vaatamata ei olnud Eesti eriti

ilma valitsuste sekkumiseta ilmselt täielikult kokku

aldis kriisiks kohaseid stiimulpakette välja töötama.

varisenud ning et analoogse olukorra kordumise

Segas majandusliku iseregulatsiooni pidamine

vältimiseks on vaja tugevdada turu järelevalvet

kõikvõimsaks ja riikliku sekkumise abinõude põhi-

ja reguleerida turgusid senisest enam. On teh-

mõtteline umbusaldamine.

tud väga tõsist kriitikat senise majanduspoliitilise

duvalt varem, seda ei tunnistatud. Majanduskasvu

Kuivõrd Eesti kommertspangad kuuluvad Rootsi

dogmaatika ja ka majandusteaduses viimastel

pankadele, kes aitasid (osaliselt ka Rootsi riigi

aastakümnetel domineerinud suunitluste kohta.

toel) Eestis tegutsevatel tütarpankadel või filiaa-

(EIA 2009, lk 155).

lidel kriisile vastu seista, ei olnud Eesti riigil vaja
oma ressursse siin tegutsevate kommertspankade
toetamiseks kasutada.

Eesti puhul on võimalik vaielda selle üle, kui
suures ulatuses on meie majanduslangus põh-

Seda tuleb lugeda Eesti situatsiooni eeliseks.

justatud sisestest, kui suures ulatuses välistest

Eesti sisenes kriisi väga ebasoodsalt lähte

põhjustest, aga ka selle üle, kui kiiresti ja efektiiv-

positsioonilt. Odavast laenurahast tingitud tar-

selt hakkavad mõjuma kriisi ületamiseks mõeldud

bimisbuum oli lõppenud, kinnisvaramull lõhkenud,

majanduspoliitilised sammud.

buumi ajal eelarvet paisutanud teenimatu tulu
kadunud. Oli selgunud karm tõsiasi, et Eesti

Kokkuvõtteks tunnistatakse, et

elab kiirelt tõusnud palkasid ja madalat tootlikvõimete. Seetõttu oli võimalike abinõude spekter

tegelikkuses suutis Eesti riik kulude kokku
”tõmba
mise ülesandega kas paremini või halve-

Eesti jaoks oluliselt kitsenenud. Tarbimise soodus-

mini hakkama saada ja ka rahvusvaheline majan-

tamise asemel oli vaja tarbimist pidurdada ja see

duskeskkond annab 2010. aasta alguses märke

pidi toimuma riigieelarve tugeva kokku tõmbamise

paranemisest. Seega on aruande koostamise ajal

ja eelarvele täiendavate tulude hankimise vajaduse

Eestil olemas väljavaade majanduskriisist väljuda,
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vähemalt on alust suuremaks optimismiks kui oli
2009. aasta alguses. Ehkki välisinvesteeringute
bilanss on pööranud negatiivseks, näitavad välis-

7. KOKKUVÕTE:
EESTI VALIKUD JA HIRMUD
MARJU LAURISTIN

kapitalil baseeruvate ettevõtete esindajate küsitlused, et välisinvestorite hulgas pole lahkumisele

Inimarengu tegurite komplekssus

viitavat paanikat märgata, et Eesti majanduskesk-

ja rajasõltuvus

konda hinnatakse enda jaoks pigem soodsaks.

Inimarengu ja ühiskonna heaolu tegurite mõist

Sotsiaalne kliima Eestis on vaatamata tõusvale

miseks lisab EIA 2009 avalikku arutellu olulisi mõis-

tööpuudusele jäänud üsna rahulikuks. Optimismi

teid, mis peaksid lihtsustama üksteisest arusaamist

lisavad võimalused minna küllalt lähedases tule-

ja tegelikkuse adekvaatse mudeli kujunemist. Hea-

vikus üle eurole. (EIA 2009, lk 156)

olurežiimide variatiivsus, ühiskondlike struktuuride
suletus-avatus, eri piirkondade institutsionaalne

Vaatamata eelnevalt toodud positiivsetele

tihedus, vertikaalne ja horisontaalne sotsiaalne

asjaoludele, osutatakse mitmele murele, seda

mobiilsus on vaid mõni näide inimarengu tegurite

eriti meie kaugema perioodi arenguvõimaluste

komplekssust väljendavatest võtmesõnadest.

ja majanduskasvu võimaluste osas. Need mured
võiks võtta kokku järgnevalt.

Lihtsustatud arusaam, et sündimus on inimvara piisavuse võti, on asendumas adekvaatsema

Esiteks, kas Eestis rakendatav majandus

käsitlusega rahvusliku inimvara kvaliteedist ja selle

poliitiliste abinõude kogum, ka juhul, kui peatselt

seostest ühiskonna institutsionaalse korralduse

õnnestub eurole üle minna, annab piisavalt tugeva

toetava või pärssiva mõjuga. Arusaamaga sellest,

efekti, et tagada kiire kriisist väljumine ja selle järel

kuivõrd iga inimese eneseteostus sõltub päritud

korralik majanduskasv muutunud väliskeskkonnas.

teguritest või on soodsa/ebasoodsa sotsiaalse, kul-

Teiseks on vastuseta küsimus pikka aega kestva

tuurilise, poliitilise, majandusliku või ka loodusliku

väga kõrge tööpuuduse mõjust inimarengule ja
Eesti sotsiaalse potentsiaali võimalikust hävingust
selle tingimustes.
Kolmandaks, küsitavusi on tekitanud Eesti insti-

keskkonna kujundatud.
Mida arenenum on ühiskond, seda olulisem on
inimeste võimalus oma keskkonna kujundamisel
ise kaasa rääkida. Rahulolematust ja frustratsiooni

tutsionaalne suutlikkus majanduslanguse ja kõrge

tekitavad oodatust aeglasemad muutused ühis-

tööpuuduse perioodi läbimise ajal.

konna arusaamades, poliitilises kultuuris, rahvus-

Neljandaks, lahenduseta on küsimus ühiskondlikust dialoogist kriisi ületamise teede üle.

suhetes on paraku sageli seotud vaimse keskkonna
inertsusega, mille ületamine ilma haridussüsteemi
ja meedia sihipärase tegevuseta pole mõeldav.

Sisuline ühiskondlik dialoog kriisi ületamise
”teede
üle on olnud suuresti pärsitud, sest kogu

gas kultuuritraditsioonide ja väärtuste inertsuse

keerukat probleemide ja valikute kompleksi on

tunnistamine on nüüdisaja ühiskonnakäsitlustes

kunstlikult taandatud ühele küsimusele, eurole.

saanud valdavaks. See kujundab ka poliitiliste

Seda kahjuks ka vormis: „Me juurutame euro ja

lahenduste võimalustest ja piirangutest arusaamist.

jätkame meile seni edu toonud majanduspoliiti

Eesti inimarengu suunamiseks senisest viljakamale

list kurssi.” Olukorras, kus uue perioodi nõuded

rajale tuleb rohkem panustada põlvkondade vahel-

eeldaksid pigem meie majanduspoliitilise instru-

dumisele, mis omakorda nõuab suuremat tähele-

mentaariumi moderniseerimist, takistab taoline

panu väärtuskasvatusele ja kodanikuharidusele.

lihtsustatud käsitlus oluliselt meie ees seisvate arenguprobleemidega hakkamasaamist.
(EIA 2009, lk 156)
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Rajasõltuvuse olulisuse mõistmine, sealhul-

III OSA: Eesti inimarengu aruanded 2006–2009 Inimareng tõusuteel ja kriisiajal

Institutsionaalse keskkonna roll:

kihistumisest ja puudulikust regionaalpoliitikast

piirkondlikud erinevused

tingitud ebavõrdsusele kvaliteetse hariduse saa-

On sümptomaatiline, et kriisi survel on kaotanud

mise võimalustes ehk hariduslikule kihistumisele.

usutavuse teooriad turu iseeneslikust univer-

Eesti väikest inimressurssi arvestades on ilma sel-

saalsest võimest majandust tasakaalus hoida ja

leta väga keeruline efektiivselt rahuldada tööturu

hakanud varisema senised arusaamad turu ja riigi

vajadusi moodsa majandusega ühiskonnas.

rollide vastandlikkusest. Päevakorda on tõusnud
riigi poliitikate pädevus ning võimekus vajalikke

Kriisist väljumise pingutused

muutusi ellu viia.

EIA 2009 majanduspeatükis on välja toodud kriisist

Institutsionaalne keskkond, erisuguste asutuste
ja reeglistike toimimine kujundab individuaalseid

edukaks väljatulekuks ning jätkusuutlikule kasvule
pööramiseks vajalikud pingutused:

valikuid ning kokkuvõttes määrab ka selle, kas
ühiskond on üldse valmis ja võimeline nendeks

• äriringkondade ja riigi koostöö ettevõtluskesk-

muutusteks, mida eeldaks kriisi pööramine uueks

konna muutmisel avatumaks ja paindlikumaks,

edukaks arenguks.

et motiveerida nii kohalikke väikeettevõtjaid kui

Inimeste töövõimalused ja sellest sõltuv majan-

ka tõsiste kavatsustega välisinvestoreid panus-

duslik heaolu on kujunenud ühelt poolt ajalooliste

tama uute kõrgema lisandväärtusega konku-

tegurite mõjul (nagu näiteks Tartu saamine üli-

rentsivõimeliste teenuste ja toodete loomisesse;

koolilinnaks), teisalt on seda mõjutanud viimase

• maksukeskkonna ümberkujundamine selliseks,

kahekümne aasta poliitika või ka poliitika puudu-

et tsüklilisuse võimendamise asemel toetaks

mine, mistõttu on ühed paigad saanud jõudsamalt

see pikaajalist stabiilset ja tasakaalukat majan-

areneda kui teised. Tulemuseks on ka inimarengu

dusarengut ja elukvaliteedi paranemist;

taseme (jõukuse, terviseseisundi, hariduslike näita-

• ettevõtjate võimekuse suurendamine efek

jate) suured kõikumised meie väga väikese riigi jaoks

tiivseks tegutsemiseks ka kultuuriliselt kauge

lubamatus amplituudis, mis soodustab ääremaas-

matel turgudel ning sujuvamaks koostööks

tumist ning maanurkade inimestest tühjaks jäämist.

lähipartneritega.
• avaliku sektori ja ettevõtjate ühine sihikindel

Kriis toob esile inimarengu nõrgad kohad ja

võitlus inimvara kadudega (töötus, halb tervis,

süvendab vanu hädasid

kvalifikatsiooni mittevastavus majandusarengu

Majanduse struktuursed probleemid ning majan-

vajadustele, motivatsioonipuudus, väljaränne).

duspoliitika nõrkused muutsid rahvusvahelise kriisi
saabumisel Eesti peaaegu üleöö üheks kõige kiire

Majanduslangus ja suur tööpuudus on toonud

mini kahaneva majanduse ja suurima tööpuudu-

esile Eesti vähese institutsionaalse suutlikkuse

sega riigiks maailmas. Eestis ennustatakse väga

erakorralistes tingimustes. Arenguprobleemide

kõrge töötuse määra püsimist veel vähemalt kuni

lahendamist on hakanud üha tugevamini pidur-

aastani 2013, samal ajal kui range fiskaalpoliitika

dama erakondade piiratud lühiajalised huvid ning

eelistamine on peale sundinud sotsiaalkaitse kulu-

lihtsustatud arusaamad ja dogmaatilised stereo-

tuste vähendamise.

tüübid riigi ja majanduse toimimise kohta.

Lähiajal tuleb leida lahendused mitmele väga

Stagneerunud arusaamad ja suhted pärsi-

olulisele probleemile, mis pelgalt majanduse

vad avameelset ja konstruktiivset ühiskondlikku

elavnemisest iseenesest ei lahene. Näiteks, kuidas

dialoogi, aga veelgi enam takistavad tegelikku

rahastada sotsiaalkaitsesüsteeme, kui olemasolev

koostööd institutsioonide ja sotsiaalsete subjek-

maksubaas ei ole jätkusuutlik. Hariduspoliitikas

tide vahel.

on vaja leida lahendus sotsiaal-majanduslikust

EIA 2009: Keskkond inimarengu tegurina

189

TAASISESEISVUNUD EESTI KOLM AASTAKÜMMET INIMARENGU LUUBI ALL

Ühiskondliku tardumuse ohtlikud märgid

Võib oletada, et riigi võimetus vajalikke reforme

Majanduskriisiga teravnenud inimarengu prob-

ellu viia, näiteks saavutada haldusterritoriaalse

leemid on tõsiseks proovikiviks Eesti suutlikkusele

süsteemi ja haridussüsteemi vastavust majan-

senist arengurada kriitiliselt hinnata ning kiiresti

duse ja ühiskonna arengu vajadustele ning rah-

ja tõhusalt vajalikke korrektiive teha.

vastiku muutumisele üheaegselt nii peegeldab

EIA 2009 3., 4. ja 5. peatükk toovad esile mure-

kui ka omakorda võimendab seda ühiskondliku

likke tendentse, mis räägivad vastu meie juurdunud

hangumise tendentsi. See teeb ettevaatlikuks ka

arusaamadele Eestist kui eriti dünaamilisest, uute

nende muutuste võimalikkuse suhtes, mida on

proovikividega hästi toime tulevast keskkonnast.

majanduseksperdid pakkunud majanduslangusest

Mitmes valdkonnas tulevad esile vastupidised,

väljatuleku meetmetena.

ühiskondlike struktuuride hangumisele ja stagnatsiooniohule osutavad märgid. Nimetagem neist
olulisemad:

Milline heaolu mudel Eestile sobib?

• piirkondlike erisuste kristalliseerumine kahekeskuseliseks, keskustest oma elukvaliteedilt ning

Isegi kui Eesti ei saa kunagi skandinaavialikuks
”heaoluriigiks,
tuleb meil Euroopa riigina oma-

majandusliku arengu tasemelt üha enam maha

enda heaoluriigi mudeli vajalikkus ja iseloom

jääva perifeeriaga mudeliks;

läbi mõelda ja kokku leppida. /---/ Need [teiste

• nii põlvkondadevahelise kui ka põlvkonnasisese

riikide] kogemused ja küsimused vajavad Eesti

sotsiaalse mobiilsuse madal tase ja päritud sot-

kontekstist lähtudes hoopis sisulisemat läbi aru-

siaalse staatuse ülekaalukas roll;

tamist ja mõtestamist, et saaksime määratleda,

• haridussüsteemi ning sotsiaalsfääri madal suut-

millist teed pidi liikudes saab Eesti parimal moel

likkus tagada kehvemas sotsiaal-majanduslikus

arendada oma inimvara ja kindlustada oma sot-

keskkonnas kasvavatele lastele võrdsed võima-

siaalse ja kultuurilise jätkusuutlikkuse ka karmi-

lused oma looduslike eelduste arendamiseks;

des majanduslikes ja poliitilistes tõmbetuultes.

• sotsiaalse kihistumismustri jäigastumine, ülakihtide ja alamkihtide vaheliste sotsiaalsete,
elukondlike, professionaalsete ja kultuuriliste
barjääride kinnistumine;
• iganenud sooliste kultuurimustrite taastootmine
haridussüsteemis ja meedias, mille tulemuseks
on ühelt poolt meeste ja naiste ebavõrdsus tööturul, teiselt poolt poiste varajane haridusteelt
hälbimine, mis toob ahelreaktsioonina kaasa
naiste ja meeste erineva haridustaseme, nende
ebasümmeetrilise positsiooni tööturul ning
sageli ka perekondlike suhete ebastabiilsuse;
• rahvuslike barjääride jäikus, vähene kultuuridevahelise suhtluse ja koostöö võime.
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1. EIA 2010/2011: Inimarengu
Balti rajad: muutuste kaks
aastakümmet
Peatoimetaja Marju Lauristin
Toimetajad Peeter Vihalemm, Mare Ainsaar, Mati Heidmets,
Triin Vihalemm, Vello Pettai, Erik Terk

1. ÜHIST JA ERINEVAT BALTI RIIKIDE
SIIRDEAJA ARENGUTES
TOIMETAJA PEETER VIHALEMM
Inimareng siirdeajal:
Balti riikide ees seisvad väljakutsed
Marju Lauristin
Eesti, Läti ja Leedu ühiskondades toimunud
muutused pärast Nõukogude Liidu lagunemist
moodustavad nii oma sarnasuses kui ka erinevustes Ida- ja Kesk-Euroopa postkommunistliku
arengu omapärase peatüki. Lõiganud end lahti
rublatsoonist, Venemaa turgudest ja odava tooraine voogudest, tuli taasiseseisvunud Balti riikidel
peaaegu üleöö loobuda ka endisest sotsiaalkaitse
ning ettevõtete majandamise süsteemist, sest need

Eesti inimarengu aruanne 2010/2011 esikaas.

põhinesid Nõukogude Liidu rahasüsteemil ja eelarvel, ühtsel majandusruumil ning maavarade, inf-

korralduse institutsionaalsete aluste rajamine ja

rastruktuuri ja ettevõtete kuulumisel riigile. Leedu

majanduse väljarabelemine sotsialistliku plaani-

küll püüdis poliitilistel põhjustel sellist täielikku

majanduse lagunemise järgsest sügavast kriisist.

struktuurset muutust pehmendada nn sammsam-

See areng võttis kõige vähem aega Eestis, kus esi-

muliste reformidega, kuid ei saavutanud sellise

mese nelja aastaga viidi ellu radikaalsed majan-

pidurdamistaktikaga muud kui ainult rahva veelgi

dusreformid ja loodi keskkond turumajanduslikuks

suurema rahulolematuse ning pidi üsna varsti sel-

arenguks. Lätis ja eriti Leedus võttis stabiliseeru-

lest ettevaatlikust reformimisest loobuma.

mine ning kasvule pööramine mõni aasta rohkem

Inimarengu seisukohalt saab kõigis Balti riikides

aega. Sotsiaalsete reformidega nii ruttu ei läinud.

eristada kolme perioodi. Esiteks, uue ühiskonna-

Oli küll algust tehtud ravi- ja pensionikindlustuse
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süsteemide rajamisega, kuid kiiresti vaesunud

perioodi võib ühelt poolt pidada siirdeaja lõpule

rahva sotsiaalse kaitse tõhus süsteem jäi loomata.

jõudmiseks, teisalt aga iseloomustada kui uuel

Viidates majanduslike võimaluste kasinusele, loo-

teelahkmel olekut, uute põhimõtteliste valikute

buti „eluvõõrastest heaoluühiskondade ideedest”

aega. Perioodi algust iseloomustab kõigis Balti

tagada kõigile inimväärne elatusmiinimum. Poliiti

riikides tugev majanduskasv, kümne protsendini ja

kas tugevnes majanduslike huvirühmade surve

sellest ülegi ulatuv SKT suurenemine 2005. aasta

ja laulva revolutsiooni vaimustus asendus koda-

kevadest 2007. aasta sügiseni. Seda alaperioodi

nike võõrdumisega riigist. Eestis korvas sotsiaalse

võib nimetada heaolu kasvu ja ühiskondliku rikkuse

turvatunde puudumist suurem üldine optimism

rahuliku kogumise ajaks, mil põhimõttelisi muutusi

riigi majandusliku ja tehnoloogilise arengu suh-

ei kavandatudki, vaid nauditi saabunud edu vilju.

tes. Eestlaste ja Eesti venelaste hinnangud riigi

Siirdeaja lõppu jõudmist tähistas rahva rahulolu

arengutele püsisid kogu siirdeaja jooksul palju

tõus ning materiaalse heaolu kasv ka seni kehve-

positiivsematena kui Lätis ja Leedus.

mas olukorras olnud rühmade, sealhulgas venekeelse vähemuse seas. Kiirele tõusule järgnenud

Teine periood algas 1997. aastal, mil Eesti sai esi-

sügav majanduskriis on proovile pannud kõigi

algse kutse ühinemiskõnelusteks Euroopa Liiduga

kolme Balti riigi kestlikkuse.

ning ka Läti ja Leedu said sellest oma liitumiset-

Eesti, Läti ja Leedu ühiskonna arengus on

tevalmistusteks väga suurt innustust, nii et 1999.

viimaste aastakümnete väga kiired muutused

aastal said kõik kolm Balti riiki ametliku liitumis-

tekitanud traditsiooniliste väärtuste ja tegelike

kutse. Perspektiiv saada esimeses laienemislaines

ühiskondlike olude konflikti, koguni eetilise kriisi,

Euroopa Liidu liikmeks, samuti NATO liikmesuse

mille üheks ilminguks on sotsiaalse ebavõrdsuse ja

väljavaade aitasid kaasa poliitilise konsensuse

nõrgemate ühiskonnaliikmete marginaliseerituse

kujunemisele, mis toetas poliitilist ja majanduslikku

pidamine turumajanduslike reformide „loomu

reformipoliitikat, kuid milles siirdeajal teravnenud

likuks” kaasnähtuseks. Rahvusvahelised võrdlused

inimarengu probleemid (sündimuse langus, sot-

näitavad, et kõik kolm Balti riiki on sarnased selle

siaalse ebavõrdsuse kiire süvenemine, kasvanud

poolest, et majandusliku tõusu aastatel ei tekki-

usaldamatus poliitiliste institutsioonide vastu) ei

nud selget suundumust Euroopa mastaabis suure

kuulunud prioriteetsete väljakutsete hulka. Majan-

sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele, vaid jäädi

duse liberaliseerimisega kaasnenud ühiskonna

oma sotsiaalkulutuste ulatuselt ja sotsiaalkaitse

lõhestumine „võitjateks” ja „kaotajateks” muutis

tasemelt Euroopa Liidu maade tagaritta.

sajandi lõpuks valdavaks ootuse, et riik tegeleks
sotsiaalsete küsimustega tõhusamalt. Ennast teistest Balti riikidest majandusarengus lahti rebinud
Eesti avalikus debatis tõusid samuti esile seni marginaalseks peetud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse

Globaalne inimarengu indeks:
Läänemere maade sarnased ja
erinevad arengujooned
Peeter Vihalemm

teemad. Rahva hulgas süvenes pettumusmeeleolu,
Eestis langes toetus valitsusele ja parlamendile

Eesti on oma 34. kohaga maailma maade pinge-

aastatel 2000−2001 kõige madalamale tasemele

reas kindlalt väga kõrge arengutasemega riikide

pärast taasiseseisvumist.

hulgas ja on seda olnud juba vähemalt 2005. aastast. Vana metoodika alusel arvutatud indeksi ja

Kolmas periood Eesti, Läti ja Leedu arengus algas

varasemate rühmitamispõhimõtete põhjal jäi Eesti

nende riikide saamisega EL-i liikmeteks 1. maist

2009. aasta indeksi järgi üsna napilt väga kõrge

2004. Euroopa Liitu astumisega kaasnenud üldise

arengutasemega riikide rühmast välja – indeksi

heaolu kasvu ja peagi järgnenud majanduslanguse

väärtus oli 2009. aastal 0,883. Ümberarvutatud
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2009. aasta pingereas oli Eesti algse 40. koha ase-

• Tervisenäitajad on püsivalt üle globaalsete kesk-

mel kuus kohta kõrgemal, 34. kohal, Leedu kahe

miste, kuid elanikkond ei tunne ennast tervena.

koha võrra kõrgemal, 46. koha asemel 44. kohal,

• Hoolimata suhteliselt kõrgest kodanikuvaba-

ja Läti 48. koht jäi endiseks.
2010. aasta ümberarvutuste järgi koostatud
pingerea põhjal võib öelda, et Läänemeremaad

duste tasemest ei ole Eesti elanikkond rahul oma
valikuvabadusega ja on suhteliselt sallimatu
vähemuste suhtes.

jagunesid kõrgema ja madalama inimarenguga

• Hoolimata suhteliselt kõrgest usalduse tasemest

rühmadesse juba 1990. aastal ning vahe nende

teiste inimeste suhtes ollakse vähe kaasatud

vahel on kahe kümnendi jooksul veidi vähenenud –

sotsiaalsetesse võrgustikesse.

maaderühmade indeksite keskmine erines 1990.
aastal 0,101 skaalapunkti võrra ning 2010. aastal
0,087 võrra. Venemaa kuulus 1990. aastal sama
arengutasemega riikide rühma kui Baltimaad,

Hinnangud ühiskondlikule arengule
Balti riikides kevadel 2011
Marju Lauristin, Peeter Vihalemm

inimarengu indeksi langus 1990-ndate esimesel
poolel oli aga suurem ning tõus 1990-ndate teisel

Rahulolu ühiskonnas toimunud muutustega

poolel väiksem, nii et 2000. aastaks oli kujunenud

Kuigi kõigi kolme Balti riigi areng taasiseseisvumise

oluline mahajäämus, mis on säilinud praeguseni.

järel on olnud üldiselt edukas ning ka 2008.−2009.

2010. aastal avaldas Briti mõttekoda Legatum

aasta tugevast majanduslangusest hakatakse üle

Institute „õitsenguindeksi” (prosperity index), mis

saama, selgus küllalt palju rahulolematust vii-

tugineb 89 üksikindikaatorile. Need on saadud nii

mase kahekümne aasta muutustega, kusjuures

statistilistest objektiivandmetest kui ka küsitlustule-

see on kolmes riigis tugevasti erinev. Muutuste üle

mustest ning on koondatud kaheksaks alaindeksiks,

rõõmustamise-kurvastamise vahekord on muutu-

milles igaühes on nii jõukust (per capita income)

matult positiivne ainult Eestis, suhe 50% : 21%, Lätis

kui ka heaolu (rahulolu) mõjutavad indikaatorid.

on see suhe väga tugevasti kurvastamise kasuks

Inimarengu aruandega võrreldes on erinevuseks

23% : 63%, negatiivsed hinnangud on ülekaalus

Põhjamaade selge liidripositsioon. Eesti oli 2010.

ka Leedus, kuigi mitte nii tugevasti, 25% : 40%.

aastal 35. kohal, Leedu 42. ja Läti 47. kohal. Mitme

Kõigis kolmes riigis erinevad vähemusrahvustest

alaindeksi põhjal oli Eesti riikide neljandas kümnes,

vastajad põhirahvusest suurema rahul- olematuse

keskmise tasemega riikide hulgas. Sellest kõrgem

poolest, kusjuures Eestis on see vahe kõige selgem.

oli Eesti positsioon ettevõtlikkuse ning valitsemise

Samas on tähelepanuväärne, et peaaegu kõigi

alaindeksite lõikes (23. koht).

valdkondade (v.a kodanikuühiskond) arengute

Seejuures on Eesti väliselt jälgitavad, institutsio-

hindamisel on Eesti venekeelsed vastajad siiski

naalsed näitajad suhteliselt head, kuid subjektiivse

positiivsemad kui lätlased ja leedulased ning ka

heaolu ja rahulolu indikaatorid küllaltki madalad.

Läti ja Leedu vähemuste esindajad.

Seda osutavad selgelt üldistavad iseloomustused
Eestile valdkondade (alaindeksite) kaupa.

Hinnangud majanduslikule
heaolule ja elukvaliteedile

• Hoolimata mõõdukalt kõrgest innovatsiooni

Igapäevase toimetuleku probleemide teravust

tasemest on enamik eestlasi pessimistlikud

Eestis, Lätis ja Leedus näitavad vastused küsimus-

ettevõtluskeskkonna suhtes.

tele pere majandusliku olukorra kohta. Lätis on

• Valitsemise kvaliteet Eestis läheneb Lääne-

neid, kes hindavad seda suhteliselt kehvaks või

Euroopa tasemele, kuid kodanikkond on vähem

lausa halvaks, tunduvalt rohkem kui neid vastajaid,

rahul.

kes peavad oma majanduslikku olukorda üldiselt heaks. Leedus on negatiivsete ja positiivsete
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hinnangute andjaid peaaegu võrdselt, Eestis aga

said nn oligarhid. Maades, kus reformid jäid

on ülekaalus positiivsed hinnangud.

poolikuks, võitsid nendest vähesed, samas kui

Suhteliselt negatiivne hinnang praegusele

kaotajad moodustasid elanikkonnast enamiku.

majanduslikule olukorrale võimendab nostalgi

Murrangu tulemusena kujunes seal välja oligarhi

list

hinnangut taasiseseisvumiseelsele, nõu

line kapitalism, kus poliitilised ettevõtjad-kapi-

kogudeaegsele olukorrale. Lätis hindab koguni

talistid võistlevad riigiomandi enda valdusse

üle poole rahvast kahekümne aasta tagust majan-

haaramise ja rendisummade vähendamise nimel.

duslikku olukorda paremaks praegusest, Leedus

Kesk-Euroopa ja Balti riikide majandusreformid

peaaegu pool. Ka Eestis on oma pere elujärge

olid selliste tulemustega võrreldes hämmastavalt

nõukogude aja lõpul positiivseks hinnanuid veidi

edukad. (EIA 2010/11, lk 22)

rohkem kui neid, kes peavad paremaks oma pere
praegust majanduslikku olukorda. Nende vastuste

Kasutades kapitalismi variatsioonide teooriat

tõlgendamisel on muidugi oluline arvestada, et

kirjeldab ta Eestit kui Ida-Euroopa maadest kõige

inimesed hindavad oma olukorda võrdlevalt ühis-

lähemal seisjat liberaalse kapitalismi mudelile,

konna üldpildiga, mis oli nõukogude ajal ühtlaselt

vastandina Sloveeniale, kes esindab koordineeri-

vähenõudlik, tänapäeval aga paistab silma suurte

tud kapitalismi mudelit. Norkus juhib tähelepanu

sotsiaalsete kontrastide poolest.

nende kahe mudeli loogikate erinevusele, mistõttu

Tuleviku suhtes optimistlikke inimesi on kõigis

ei ole võimalik kokku lappida sellist hästi tööta-

kolmes riigis siiski rohkem kui pessimiste, seejuures

vat arengumudelit, mis nopiks mõlemalt poolt

Eestis rohkem kui Lätis ja Leedus.

ainult paremad elemendid. Norkus vaatleb Balti
riikide arengut ka tehnoloogilise uuenduslikkuse

Võrdlev pilguheit Eesti, Läti ja Leedu
postkommunistlikule arengule
Zenonas Norkus

vaatepunktist, eristades kapitalistlikke tuumikriike,
pool-tuumikriike, pool-perifeerseid ja perifeerseid
riike. Ta osutab vaidlusele, kas Eestit võib lugeda
kapitalistlikuks pool-perifeerseks või pool-tuumik

Oma artiklis võrdleb Vilniuse ülikooli professor

riigiks, pooldades ise viimast varianti. Selles seoses

Zenonas Norkus kolme Balti riigi reformipoliitikat

juhib ta tähelepanu postkommunistlike pool-

pärast iseseisvuse taastamist, et teha selgeks põh-

tuumikriikide nõrgale küljele.

jused, miks Eesti areng on olnud lõunanaabritest
soodsat tegurit: 1) geograafiline ja kultuuriline

pool-tuumikriikide nõrk
”külgPostkommunistlike
on innovatsioon. /---/ Suurem osa uurimis-

lähedus Soomele; 2) radikaalsem turumajandu-

ja arendustööst tehakse riikides, kus asuvad

sele üleminek; 3) õnnestunud erastamismudel,

transnatsionaalsete ettevõtete peakorterid, ja

mis ei lasknud tekkida oligarhidel; 4) „vene ohu”

tulemused eksporditakse süsteemist sõltuvatesse

tunnetamise stimuleeriv mõju; 5) protestantlik

pooltuumikmajandusega riikidesse piiriüleste

töö- ja ettevõtluseetika; 6) esimese valitsuse „plats

võrgustike kaudu, mis ühendavad eri tootmis-

puhtaks”-poliitika ehk järsk eemaldumine nõu

paiku. Seega sõltub nende pooltuumikriikide või-

kogudeaegsest eliidist; 7) nõukogude sõjatöös-

malus tõusta kapitalistliku maailmamajanduse

tuse väiksem osakaal. Eriti oluliseks kogu järgneva

kõrgliigasse sellest, kuivõrd neil õnnestub rajada

arengu jaoks peab ta edukat erastamispoliitikat.

ja alal hoida teadusülikoole ning nendega seotud

kiirem ja edukam. Ta toob välja seitse olulist Eestile

akadeemilisi ja uurimistöö keskusi, mida saab
endistest Nõukogude vabariiki”destEnamikus
erastasid suurema osa riigivarast endised

rakendada nii varase etapi teadusuuringutes

kommunistliku nomenklatuuri liikmed, kellest

likes) teadusuuringutes. (EIA 2010/11, lk 26)

(alusuuringutes) kui ka hilise etapi (rakendus
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Norkus hoiatab Eestit pool-perifeeriasse tagasi

arengult tublide keskmike hulka, jättes Läti ja Leedu

languse ohu eest, kui ei suudeta välja arendada

mahajääjate rühma, näevad autorid ka Eesti inno-

iseseisvat innovatsioonipoliitikat.

vatsiooni arengu ees karisid. Esiteks, täiesti uuenduslike toodete ja teenuste vähesus – innovatsioon

Tee riigiettevõtetelt
innovatsioonipõhilisele
eraettevõtlusele
Erik Terk, Alasdair Reid

seisneb pigem olemasoleva täiustamises. Teiseks,
keerukamate tegevuste asemel lihtsamat teed
minek (uute seadmete sisse ostmine, kontsernisisese koostöö eelistamine koostööle ülikoolidega).
Kolmandaks, traditsiooniliste oluliste tööstusha-

Norkuse artiklit täiendades vaatlevad Erik Terk ja

rude madal innovatiivsus. Kõigi Balti riikide puhul

Alasdair Reid lähemalt omandireformi mõju uue,

rõhutatakse vastuolu kõrgete haridusnäitajate ja

efektiivselt toimiva omandi- ja ettevõtlusstruktuuri

tagasihoidliku innovatsioonitaseme vahel.

kujunemisele ning analüüsivad ka Baltimaade

Kokkuvõttes tõdetakse, et kolme Balti riigi

innovatsioonipoliitika tõhusust. Nende analüüs

võrdluses saavutas Eesti tunduva edumaa 1990.

näitab, et omandi- ja ettevõtlusstruktuurid on

aastatel tänu ajaedule ettevõtlusega seotud

kolmes riigis kujunenud üpris erinevalt.

reformide alustamisel, suuremale järjepidevusele
reformide elluviimisel ja paljus tänu omandireformi

Eesti suutis anda erastamisele väga tugeva
”kiirenduse
alates 1994. aasta algusest. Taoline

tagas omanike paljususe, aitas vältida poliitika

kiirendus rajanes mitmel teguril: erastamise

ja majanduse ülemäärast põimumist, pidurdas

tsentraliseeritus (erastamisagentuuri kaudu),

korruptsiooni ja tõkestas oligarhide teket. Uuele,

pikki vaidlusi vältiva õigusnormistiku loomine

innovatsioonipõhisele majandusliku arengu staa-

(erastamisseadus), tugev poliitiline tahe (nn tava-

diumile üleminekul on kõik kolm Balti riiki astumas

ettevõtete kiire erastamise vajaduse küsimuses

alles esimesi samme. Otsustava tähtsusega on

Eesti poliitiliste parteide vahel lahkhelisid pea-

seejuures hariduses peituva innovatiivsuspotent-

aegu ei olnud), eelläbirääkimistega enampakku-

siaali väljaarendamine ja kasutusse võtmine.

edukamale ja järjekindlamale teostamisele. See

mise tehnoloogia kasutamine. Positiivset hoiakut
erastamise suhtes püüti kujundada ka ostjatelt
tööhõive- ja investeerimisgarantiide nõudmise
kaudu. (EIA 2010/11, lk 34)

2. RAHVASTIKUMUUTUSED,
ELUIGA JA TERVIS
TOIMETAJA MARE AINSAAR

Autorid peavad Eesti erastamismudelit efektiivsemaks, sest see tõi kiiresti kaasa tuumikomanike
tekke. Eesti ettevõtete omandistruktuur kujunes
Läti ning Leeduga võrreldes mitmekülgsemaks ja

Siirdeaja demograafiline
hind ja Baltikumi tulevik
Mare Ainsaar, Vlada Stankuniene

avatumaks. Ettevõtjaskond oli noor, küllalt haritud ja aktiivne. Protektsionistlik lobby ning äri ja

Rahvastikumuutusi 1990-ndate alguses võib tõl-

poliitika läbipõimumine olid Eestis väiksemad

gendada üldiste ühiskondlike muutuste taustal.

kui lõunanaabrite juures. Ettevõtlusstruktuuri

1990-ndate algusperioodi on võrreldud sotsiaalse

nõrkuseks oli eelkõige tugevate liiderettevõtete

anoomiaga. Anoomia kujunemist tingisid äkilised

vähesus ja nõrk ettevõtetevaheline koostöö.

muutused ühiskonnas, mis tõid endaga kaasa

Peatüki teises osas võrreldakse Eesti, Läti

olemasolevate sotsiaalsete sidemete katkemist,

ja Leedu innovatsioonipoliitika arengut. Ehkki

segadust ja ühiskondlike normide purunemist,

Euroopa võrdluses kuulub Eesti innovatsiooni

mis omakorda võis viia inimeste destruktiivse
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käitumiseni. 1990. aastate siirdeaega saab kirjel

Meeste haavatavus siirdeajal ja naiste parem koha-

dada ka kui uute ühiskondlike standardite, struktuu-

nemine sellega venitasid lahknevuse meeste ja

ride ja väärtuste loomise perioodi. Ülesehitusaega

naiste oodatavas elueas Euroopa suurimaks.

on ühest küljest seostatud suurema ühiskondliku

Negatiivsest loomulikust iibest hoolimata oli

mobiilsuse ja paremate väljavaadetega. Autorite

rahvaarvu kahanemise peamine tegur 1990-ndate

väitel oli muutuste kiirus ja ulatus ülemineku-

alguses väljaränne Balti riikidest. Kuna sisseränne

riikides erinev, ent Baltimaad maksid siirde eest

asendus 1990-ndate alguses väljarändega, võib

demograafilises mõttes vahest kõrgeimat hinda

seda aega nimetada migratsiooni pöördepunktiks

(EIA 2010/11, lk 45).

Balti riikides. Ehkki peamisteks Balti riikide elanike

Positiivne iive Balti riikides asendus 1990-ndate

väljarände sihtkohtadeks olid esialgu Venemaa ja

hakul negatiivse rände- ja loomuliku iibega. Enne

muud idapoolsed alad, hakkasid rändevood lääne-

rahvaarvu kahanemise algust 1990-ndate alguses

riikidesse pärast piiride avanemist kiiresti kasvama.

võis Eestis, kuid mitte Lätis ega Leedus täheldada

Kasvav tööpuudus ja majandusraskused julgusta-

lühiajalist sündimuse tõusu. Selle põhjuseks pee-

sid eestlasi, lätlasi ja leedulasi otsima tööd teistes

takse suurenenud rahvuslikku optimismi. Ühtlasi

riikides. Tunnistades, et teatud osa väljarändest

aitasid sündimuse kasvule kaasa paljude ettevõtete

oli seotud majandusliku heaolu kahanemisega,

lapsetoetused. Need olid suunatud peamiselt kol-

leiavad autorid, et rände peamised motivaatorid

mandatele ja rohkematele lastele. Statistikas on

olid esialgu mitmesugused poliitilised ja turva-

sündimuse üldise suurenemise taustal näha olulist

tunde puudumisega seotud põhjused, sealhulgas

kolmandate ja enamate laste arvu kasvu. Leedus

ka vene keelt kõnelevate inimeste mure tuleviku

ega Lätis sellist tõusu ei esinenud ning sündimuse

pärast või vastumeelsus uute riigikeele- ja koda-

kordajad ühe naise kohta hakkasid seal langema.

kondsusnõuete suhtes. Vene keelt kõnelevad

Hoolimata ajutisest kasvust hakkas Eestis sündi-

Nõukogude sõjaväelased, nende perekonnad ja

mus peagi langema ja 1990-ndate esimesel poolel

nendega seotud rahvastikurühmad, kes moodus-

leidis Eestis ja Lätis aset kõige tõsisem elanikkonna

tasid 1990. aastate alguses põhilise Balti riikidest

vähenemine pärast Teist maailmasõda, sellal kui

väljarändajate rühma, lahkusid teenistuskohustuse

Leedu koguiive püsis stabiilsemana. Sündimuse

lõppemise, paremate väljavaadete või võõrriigi

langus ja suremuse järsk tõus tõid kaasa loomuliku

sõjaväelase staatuse tõttu.

iibe kiire languse. Eestis muutus iive negatiivseks
1991., Lätis 1992. ja Leedus 1994. aastal.
Eluea järsk lühenemine 1990-ndate keskel oli
seotud siirdeaja eripäraga, millega kaasnes stress

Autorid märgivad, et 1990-ndate teine pool
annab tunnistust ühiskondade järkjärgulisest
kohanemisest ja rahvaarvu languse pidurdumisest
kõigis Balti riikides.

ja alkoholism. Ühiskondlikud muutused mõjutasid
eluiga Lätis, aga ka Eestis ja Leedus. Inimeste kesk-

Väljarände intensiivsus vähenes, kuid selle
”arvele
jäi siiski ligikaudu pool elanikkonna vähe-

mise eluea lühenemine 1990-ndate alguses oli

nemisest. Balti inimeste eluiga hakkas jälle pike-

iseloomulik kõigile endistele nõukogude liiduvaba-

nema, aga Eestis ja Lätis oli 1990-ndate teisel

riikidele, samal ajal kui enamikus teistes Euroopa

poolel ikka veel suur sündide ja surmade arvu eri-

siirderiikides jätkus inimeste oodatava eluea kasv,

nevus ehk tugevalt negatiivne loomulik iive. Lee-

hoolimata ühiskonnaelu ümberkorraldustest. Lee-

dus oli olukord suhteliselt parem ega küünditud

dus vähenes meeste elu seitse ning Eesti ja Läti

nii dramaatiliste näitajateni. (EIA 2010/11, lk. 46)

eriti rängalt meeste eluiga. Kõige rohkem langes

meeste eluiga kümme aastat järjest. Teine tähelepanuväärne endise Nõukogude Liidu riikide eripära

Samal ajal jätkas sündimus vähenemist. Auto-

on suur lõhe meeste ja naiste oodatavas elueas.

rid seovad seda sünnituste edasilükkamisega, mis
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peegeldus keskmises sünnitusea tõusus: kahe-

ülisuureks. Ühtlasi leitakse, et Eesti on riik, mis

kümne aasta jooksul tõusis keskmine sünnitusiga

tulevikus kõige enam vajab tõhusat sisserännet,

Eestis 3,5 aastat ning Lätis ja Leedus 2,5 aastat,

et asendada puuduvat tööjõudu (lk 50).

samal ajal kui Soomes oli tõus vaid 1,2 aastat. Laste
sünni edasilükkamise peapõhjustena nimetavad
autorid majanduslikke muresid, nagu raha puudu-

Eluiga ja suremus
Juris Krumins

mine lapse kasvatamiseks, mure töökoha kaotamise pärast, elamispinna nappus ja lastega perede

Läti Ülikooli demograafiaprofessori Juris Kruminsi

vaesus. Tunnistatakse, et sündide edasilükkamist

artikkel vaatleb võrdlevalt eluea dünaamikat ning

soodustasid ka muutused viljakuskäitumises ja

käsitleb põhjalikult suremuse näitajate muutumist

väärtushinnangutes, sealhulgas edukam rases-

ja selle tegureid Balti riikides. Autor otsib vastuseid

tumisvastaste vahendite kasutamine.

järgnevatele küsimustele:

Olgugi et 21. sajandi algus tähistab Balti riikide
arengu juurde, suutis Eesti kolmest Balti riigist

Kui edukaks saab pidada kolme Balti riigi
”arengut
viimasel kahel kümnendil, arvestades

saavutada esimesena nullilähedase iibe, samal

inimarengut, tervise paranemist ja eluea kasvu.

ajal kui Leedu ja Läti rahvastiku muutus jäi endiselt

Kas oleme saavutanud rohkem, kui esimese

selgelt negatiivseks. Sellel perioodil oli loomulik

paarikümne iseseisvusaasta jooksul 1920-nda-

iive Eestis märksa kõrgem kui Lätis ja Leedus. Eesti

tel ja 1930-ndatel? Kas Balti riikides on märgata

olukorra paranemise tingisid esmajoones suremuse

positiivseid arenguid, võrreldes nõukogude

vähenemine ja sündimuse kasv. Viimast seletatakse

ajale iseloomuliku kõrge suremusega? Millised

asjaoluga, et rööbiti riigi üldise majandusliku olu-

tegurid ja poliitikad on neid muutusi tinginud?

korra paranemisega vähenes majanduslike prob-

(EIA 2010/11 lk 58)

rahvastiku jaoks tagasipöördumist rahulikuma

leemide osatähtsus lapse sünni edasilükkamise
põhjuste seas. Arvatakse ka, et sündimuse tõusu

Autor näitab, et iseseisvuse taastamine ning

Eestis võib seostada ka teatud perepoliitikameet-

sellele järgnenud turumajanduslikud reformid ja

metega, mis andsid lapsevanematele suurema

ühiskondlikud muutused on praeguseks kõigis

majandusliku kindlustunde vanemapuhkuse ajaks

Balti riikides kaasa toonud suremuse languse ja

ja vähendasid vaesust lastega perede seas.

oodatava eluea kasvu. Samas aga on majandus-

Ränne püsis Balti riikides ka 21. sajandi algu-

kasv koos suurenenud sotsiaalse ebavõrdsusega

ses negatiivne. Kui 1990-ndate alguses ei näh-

soodustanud püsivaid või isegi kasvanud sotsiaal-

tud negatiivses rändes tõsist probleemi, siis 21.

majanduslikke ja geograafilisi erisusi suremuses

sajandiks oli rahvastiku ressurss enam kurnatud

ja oodatava eluea pikkuses.

ning tekkis mure väljarände kaugema mõju pärast.

1990. aastal oli oodatav eluiga sünnil Eestis 69,9,

Autorid väidavad, et ametlikud andmed väljarände

Lätis 69,5 ja Leedus 71,6 aastat, olles püsinud samal

kohta võivad Balti riikide puhul olla 30–60% ula-

tasemel juba 1970-ndate keskpaigast alates. Kiire

tuses alahinnatud ja tõeline väljaränne 21. sajandi

üleminek turumajandusele, makroökonoomilise

alguses oli kõigis Balti riikides palju suurem, kui

olukorra halvenemine ja elukvaliteedi langus tin-

näitab statistika. Selgust selles oodatakse eelseis-

gisid 1990-ndate alguses eluea languse paljudes

valt rahvaloenduselt (selgitused selles küsimuses

postkommunistlikes riikides. Baltimaades ja teistes

Eesti osas on lugejal leitavad allpool EIA 2014/2015

endistes liiduvabariikides langes eluiga eriti järsult.

Tiit Tammaru rändepeatüki refereeringus). Eesti

Aastatel 1990–1995 vähenes nii meeste kui ka naiste

jaoks suurima ohuna nimetatakse Soomet, kus

keskmine eluiga Eestis 2,2, Leedus 2,4 ja Lätis 3,2

nõudlus tööjõu järele kujuneb lähikümnenditel

aasta võrra. Järgmistel aastatel paranes olukord
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märgatavalt, langus asendus kasvuga. 1990. aastal

koolilõpetajal eeldusi elada 13,1 aastat kauem

oodatava eluea tase ületati Eestis 1996., Lätis 1998.,

kui samas vanuses madalaima haridustasemega

kuid Leedus alles 1999. aastal. Paranemine jätkus ka

mehel; naiste seas oli see erinevus 8,6 aastat.

21. sajandi alguses, ent mitte nii kiiresti, kui loodeti.

Sotsiaal-majanduslikud ja poliitilised ümber

Kogu oodatava eluea kasv oli viimase kahekümne

korraldused mõjutavad etnilisi erinevusi sure-

aasta jooksul Balti riikidest kiireim Eestis, järgnesid

muses ja oodatavas elueas mitmerahvuselistes

Läti ja Leedu. Nii meeste kui ka naiste eluea kasv

ühiskondades, kuhu kuuluvad ka Baltimaad. Eri-

oli Eestis isegi kõrgem kui keskmine kasv uutes ja

nevus lätlaste ja venelaste suremuses, mõõdetuna

vanades EL-i liikmesriikides samal perioodil.

vanuse lõikes standarditud suremuskordajaga,

Oluliseks näitajaks on oodatava eluea vähe-

suurenes aastatel 1988–1995 meeste puhul 10%-lt

nemine surmade tõttu enne 65. eluaasta täitu-

17%-le ja naiste puhul 13%-lt 14%-le. Eestis kasvas

mist. Selle näitaja alusel on Läti keskmine eluiga

ajavahemikus 1989–2000 eestlaste edumaa ooda-

madalam 8,5 aasta, Leedu 8,2 aasta ja Eesti 7,5

tava eluea puhul meestel 0,4 aastalt 6,1 aastale ja

aasta võrra, samas kui Soomes on see vahe 4,6,

naistel 0,6 aastalt 3,5 aastale.

Rootsis 3,3 aastat. Oodatava eluea ebavõrdsus
eri riikide elanike seas ja tõestavad kaudselt, kuivõrd mõjutab oodatavat eluiga see, kui suudetakse
vähendada välditavat suremust. Tähtis roll olukorra

Tervishoiupoliitika
Balti riikides 1990−2010
Ain Aaviksoo, Riina Sikkut

paranemisel on sotsiaal-majanduslikul arengul.
Artiklis osutatakse kõrgema enneaegse sure-

Alates 1990. aastate algusest on kõigis kolmes riigis

muse ja keskmise oodatava eluea vähenemise

ellu viidud ulatuslikke ja põhimõttelisi tervishoiu

sotsiaalsele ebavõrdsusele. Enim analüüsitud ja

reforme, mis on liikunud samas sihis, kuid erinenud

tähelepanu pälvinud nähtusi on lõhe meeste ja

teatud aspektides oluliselt. Alapeatükis uuritaksegi

naiste oodatava eluea vahel. Hoolimata meeste

Balti riikide tervishoiureforme ning tervishoiu

kõrge suremuse mõõdukast langusest alates

poliitika valikuid rahastamise, taristu, töötajate

1990-ndate keskpaigast, jääb naiste ja meeste

arvu ja arstiabi kättesaadavuse aspektist.

eluea vahe Baltimaades ikkagi tõsiseks tervishoiu

1991. aastal oli Eestis 22 kohalikku haigekassat.

ja sotsiaal-majanduslikuks valupunktiks. Meeste

1994. aastal vähenes piirkondlike haigekassade

ning naiste eluea vaheline lõhe on Balti riikides

arv 17-ni ning loodi teatava tasandusfondina

Euroopa suurim. Meeste eluiga küll läheneb aega-

keskhaigekassa, mille tegevuse järele valvas

misi uute EL-i liikmesriikide keskmisele tasemele,

ravikindlustusnõukogu. Lõplikult konsolideeriti

kuid meeste ja naiste eluea vahe ületab endiselt EL-i

tervishoiu rahastamine 2002. aastal, mil asutati

keskmist 1,7−2,9 aastaga. Kahekümne aasta jooksul

avalik-õiguslik Eesti Haigekassa täisvastutusega

püsis meeste ja naiste eluea lõhe Eestis peaaegu

kõigile kindlustatutele võrdväärse ravikindlustuse

muutumatuna (10,2 aastat), vähenes Lätis 10,5-lt

võimaldamise eest. Kogu selle aja jooksul oli Eestis

9,8 aastale, ent suurenes Leedus 9,9-lt koguni 11,1

kõigi tervishoiuteenuste peamine rahastamise

aastale.

allikas spetsiaalselt tervishoiule eraldatud 13%

Haridustaseme ebavõrdsus on samuti tähtis

töötasult (osana sotsiaalmaksust).

tegur, mis selgitab muutusi suremuses ning eri-

Nii Lätis kui ka Leedus on tervishoiu rahastamise

nevusi surma põhjustes. 1990-ndatel tekitas kõrg

põhimõtteid muudetud mitmel korral. Alles 2005.

haridusega inimeste vähenenud suremus ja madala

aastal jõuti Lätis rahastamiseni ühe riikliku tervise-

haridustasemega inimeste üha kasvanud suremus

kindlustusameti kaudu, ent tervishoiukulutused on

väga suure lõhe suremuses haridusrühmade vahel.

endiselt kombineeritud muude sotsiaalkuludega

Aastal 2000 oli Eestis 25-aastasel meessoost üli-

(pensionid, töötushüvitised jms) ning konkreetne
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eelarvesumma tervishoiu jaoks lepitakse kokku

märkimisväärselt erinevad. Enamjaolt on Eesti

parlamendis igal aastal eraldi. 1997. aastal juuru-

reformid olnud selgepiirilisemad, otsustavamad

tati ka Leedus ravikindlustus keskse riikliku patsien-

ja püsivamad ning alates 1994. aastast on tehtud

tide fondi ja kümne piirkondliku fondi kaudu, kuid

sihikindlat tööd parema efektiivsuse tagamiseks.

neid rahastati algul suhteliselt väikese kindlustus-

Tõdetakse, et kõigi Balti riikide tervishoiureformide

makse osakaaluga (3% palgalt), mida kompensee-

tuumaks on olnud kolm põhimõtet: sotsiaalkindlus-

riti siiretega riigieelarvest arvestusliku tulumaksu

tusele tuginev tervishoiu rahastamine, perearstidele

põhjal. Alates 2003. aastast on piirkondlikke fonde

rajatud tugev esmatasandi tervishoiusüsteem ning

viis, kogutava sotsiaalmaksu suuruse määrab igal

teenuseosutajate (eeskätt haiglate) majanduslik

aastal parlament ning tervishoiuteenuste eelarve

autonoomsus. Samas leitakse, et tervishoiureformi

kujuneb endiselt mitme allika kombineerimise

kõigi kolme põhikomponendi poolest olid Eesti

tulemusena, mille üle otsustatakse poliitilise

poliitilised otsused ning nende elluviimine 1990.

otsustusprotsessi käigus.

aastatel Läti ja Leeduga võrreldes jõulisemad.

Seega on viimase kahekümne aasta jooksul

Siiski osutatakse alapeatüki kokkuvõttes Eesti

seisnenud põhiline tervishoiu rahastamise korral

tervishoiu jätkusuutlikku arengut ohustavatele

duse erinevus Eesti ning Läti ja Leedu vahel eelarve

põletavatele probleemidele.

suuruse prognoositavuses ehk selles, mil määosutajatel on ülevaade valdkonna rahastamise

Tööjõumaksudel põhinevat ebapiisavat rahas”tamist
ei kompenseeri ka ülisuur majanduskasv;

perspektiividest ning kuidas nad saavad keskpikas

tervishoiutöötajate hulk väheneb kriitilise pii-

perspektiivis tulusid ja kulusid planeerida. Eestis

rini demograafilistel põhjustel, aga ka kasvava

on kõigil süsteemi osalistel isegi ebapiisava raha-

välismaale siirdumise ohu tõttu; jätkub arves-

hulga korral olnud vähemalt lühikeses perspektiivis

tatav tervishoiuteenuste nõudluse kasv, mis on

teatav kindlustunne ning selgus tuleviku suhtes,

seotud ühelt poolt jõukamate elanike ootuste ja

sest päevapoliitika ei ole tervishoiu rahastamise

teisalt eakamate inimeste arvu kasvuga; pärast

otsuseid eriti palju mõjutanud. Lätis ja Leedus on

2004. aastat pidurdunud organisatsioonilised

rahastamisskeeme tihti muudetud ning lõplikult

ümberkorraldused ning võimalik teenusekvali-

määratakse tervishoiu rahastamise tase eraldi igal

teedi langus tekitavad pingeid kõigil tervishoiu-

aastal poliitilise protsessi käigus.

teenuse osutamise tasanditel alates ennetusest ja

ral tervishoiuteenuste rahastajal ning teenuse

Aastatel 2000−2007 olid Leedu (ja mõnel aastal ka Läti) tervishoiukulutused ostujõu pariteeti

perearstiabist ning lõpetades haigla- ja hooldus
raviga. (EIA 2010/11, lk 65)

arvestades inimese kohta kõrgemad kui Eestis, kuid
viimaste aastate erinev majandusareng ning ilm-

Kahjuks tuleb Eesti tervishoiu tänast olukorda

selt piisavate reservide olemasolu tõstsid 2009.

vaadates tõdeda, et see üheksa aastat tagasi inim

aastaks Eestis inimese tervishoiule kulutatu 1373

arengu aruandes sisaldunud hoiatus on osutunud

USD PPP-le, samal ajal kui Läti ja Leedu kulud jäid

prohvetlikuks. Ehkki mõlemad autorid on vahepeal

vastavalt 996 ja 1097 USD PPP tasemele. Samas

ka praktikas osalenud Eesti tervishoiu juhtimises,

on Balti riikides inimese tervishoiule kulutatavad

on paljud nende esile toodud probleemid veelgi

summad endiselt märksa madalamad kui EL-i

teravnenud ja kuhjunud. Kasvav puudujääk tervis-

vanades liikmesriikides keskmiselt.

hoiu rahastamises ja tervishoiutöötajate, sh eriti

Kokkuvõttes tõdetakse, et kolme Balti riigi tervis

perearstide ja õdede defitsiit ootavad radikaalseid

hoiupoliitika on kulgenud paljuski sarnast rada

uuenduslikke ideid kogu Eesti tervishoiusüsteemi

mööda, kuid samal ajal on viimase kahekümne

jätkusuutlikuks muutmiseks, tegemata seejuures

aasta jooksul tehtud siiski olulisi otsuseid, mis riigiti

allahindlust inimeste tervise arvel.
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3. SOTSIAALPOLIITIKA,
TÖÖTURG JA ELANIKKONNA
SUBJEKTIIVNE HEAOLU
TOIMETAJA MARE AINSAAR
„Balti heaoluriik” pärast
kahtkümmet muutuste aastat
Jolanta Aidukaite
EIA 2010/11 kolmanda peatüki esimeses osas
köidab tähelepanu rahvusvaheliselt tuntud Ida-
Euroopa sotsiaalpoliitika uurija, Vilniuse ülikooli
professori Jolanta Aidukaite üldistav vaade kolme
Balti riigi sotsiaalpoliitika arengule, milles ta püüab
leida vastust küsimusele, kas on põhjust rääkida
heaoluriigi erilisest Balti mudelist. Alustuseks
viitab autor kolme riigi ühisele nõukogude sotsiaalsüsteemi kogemusele, mis eristab neid teistest EL-i uutest liikmetest: negatiivne suhtumine
„hoolitsevasse” nõukogude riiki lõi soodsa pinnase
universaalse sotsiaalkaitse killustumiseks, samas
kui Baltimaade valitsused ei ole seejuures kunagi
pidanud sotsiaalpoliitilisi küsimusi prioriteetseteks,
vaid on valdavalt keskendunud turureformidele ja
poliitilise sõltumatuse teemale (lk 71). Aidukaite
tuletab lugejale meelde, mida kujutas endast nõukogulik sotsiaalkaitse süsteem (mida teatud osa
Balti riikide elanikkonnast tänaseni nostalgiaga
meenutab).

”autoritaarse heaoluriigi määratlus. Nõukogude

Kõige täpsemini sobib nõukogude süsteemile

Liidus kehtis küllalt madalate hüvitistega universaalne sotsiaalkindlustussüsteem. Selle aluseks
on riik kui põhiline tööandja ja üldine kohustuslik tööhõive. Kodanike heaolu sõltus peamiselt
riigist. Kõigile tagati kaitse töövõime kaotuse,
vanaduse, invaliidsuse, haiguse ning toitjakaotuse korral. Ekstensiivne sotsiaalpoliitika (täielik
tööhõive, tasuta haridus ja tervishoid) ning tohutu
ümberjaotusmehhanismiga sotsiaalkindlustus
pidi edendama võrdsust klasside ja sotsiaalsete
rühmade vahel (EIA 2010/11, lk 71)

Analüüsinud põhjalikult kõiki samme, mida
Eesti, Läti ja Leedu valitsus on sotsiaalkaitse valdkonnas ette võtnud, ei nõustu leedulanna nende
teadlastega, kes on liigitanud Eesti, Läti ja Leedu
sotsiaalkaitse süsteemi uusliberaalse mudeli alla
kuuluvaks. Ta väidab, et Balti riikides kehtinud nõukogude sotsiaalkaitsesüsteemi pärand on tuntav
praeguseni, ja selgitab:
väita, et Balti riikide sotsiaalkaitse süs”teemVõiberineb
lähemal uurimisel liberaalsete heaoluriikide isikupõhisest mudelist märgatavalt.
Balti riigid lahendavad sotsiaalseid probleeme
endiselt pigem kompleksselt ning universaalselt
kui üksikjuhtumite kaupa. Kõigis kolmes riigis
moodustavad peamise osa sotsiaalkaitsesüsteemist kogu elanikkonda hõlmavad töösuhtel
põhinevad kindlustusskeemid. Praegugi jäävad
Balti riikides inimeste majanduslikku olukorda
arvestavad toetused võrreldes üldiste hüvitistega
tagaplaanile. Arenenud heaoluriikidega kõrvutades on Balti riigid sotsiaaltoetuste suuruselt,
miinimumpalga tasemelt ja sotsiaalkaitse osakaalult SKT-s siiski mahajääjad. Suhteliselt väikesed toetused ei suuda inimesi vaesusest välja
tuua ega heaolu suurendada. (Ibid).
Balti riike võrreldes leiab Aidukaite neis erinevusi,
kuid siiski rohkem sarnaseid jooni.
Üldiselt on Eesti sotsiaalkindlustussüsteemis
”rohkem
solidaarsuse ja universaalsuse ilminguid
kui näiteks Leedu sotsiaalkindlustussüsteemis,
eriti kui võrrelda perepoliitikat. Seda näitavad
näiteks sotsiaalkaitsekulutused ühe elaniku
kohta, mis on Eestis olnud alati kõrgemad . /---/
Eesti eripäraks on suurem haigus- ja tervisekindlustusega seotud maksete osa sotsiaalhüvitiste
kogusummas, Leedul jälle töövõimetusmaksete
suurem osatähtsus. Kõigi kolme Balti riigi omapäraks on peredele, lastele ning eakatele suunatud
vahendite suurem tähtsus riigi poliitikas võrreldes
eurotsooni ja EL-27 riikidega. Samas olid Balti riikide kulutused töötus- ja eluasemehüvitistele EL-i
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vanade liikmesriikidega võrreldes väga väikesed.

praegusaja maailma olulise dilemma, kumb

Tuleb samuti meeles pidada, et kolmes Balti riigis

sotsiaalpoliitilise arengu tee valida. Kas liikuda

on miinimumpalk ning vanaduspensionid ja neist

liberaalse sotsiaalpoliitika poole, mida propa-

tulenevalt mõned muud sotsiaalhüvitised väärtu-

geerivad Maailmapank, Maailma Kaubandusor-

selt EL-i madalaimate hulgas. (EIA 2010/11, lk 73)

ganisatsioon ja Rahvusvaheline Valuutafond? Või
võtta Euroopa Liidu soovitatud suund suuremale

Perepoliitikat vaadeldes näeb Aidukaite selles

solidaarsusele, mille kohaselt tuleb kõigile EL-i

pigem sotsiaaldemokraatliku kui liberaalse mudeli

kodanikele tagada Euroopa sotsiaalmudelile

jooni, sest selles peetakse silmas abielupoolte

vastavad universaalsed õigused? (Ibid)

võrdõiguslikkuse põhimõtteid ning naiste tööhõive
väärtustamist.

Samas peavad autori sõnul Balti poliitikud mis-

Tuues ära kümne aasta võrdlevad andmed

tahes mudeli valikul ikkagi oma riigi jaoks leidma

Balti riikide sotsiaalkaitsekulutuste püsimisest

vastuse küsimusele, kuidas jaotada sotsiaalne

13–16% juures SKP-st, samas kui EL-i keskmine

vastutus riigi, omavalitsuste, eraettevõtjate, perede

sotsiaalkaitsekulude osakaal SKP-st on püsivalt

ja üksikisikute vahel nii, et sotsiaalkaitsesüsteem

26–27%, jõuab Leedu sotsiaalteadlane kokkuvõtva

muutuks paindlikumaks ja ökonoomsemaks ning

järelduseni:

oleks ka jätkusuutlik, arvestades rahvastiku vananemist ja vähenemist?

Kakskümmend aastat pärast siirdeperioodi
”algust
on Baltimaad ikka veel EL-i viimaste hulgas järgmiste sotsiaalsete näitajate poolest:
sissetulekute ebavõrdsus, varimajandus, vaesus

Tööturg, tööturu paindlikkus
ja majanduskriis Balti riikides
Raul Eamets

ja miinimumpalk. Baltikumi sotsiaalkaitsekulutused on EL-i madalaimad. Sellest järeldub, et

Paindlikkuse mõiste

sotsiaalkaitsesüsteemid Eestis, Lätis ja Leedus

Alapeatükis võrreldakse tööturu arengut ja

ei suuda sotsiaalsete probleemidega tõhusalt

majanduskriisi mõju Balti riikides Põhjamaadega.

hakkama saada. Sellest hoolimata ei tohi kahe

Analüüsi lähtekohaks on tööturu paindlikkuse

aastakümne pikkuse siirdeaja positiivseid külgi

kontseptsioon.

alahinnata. Pööramata ülearu suurt tähelepanu
puudujääkidele, võib väita, et väga haritud töö-

Raul Eamets toob esile paindliku tööturu 4
aspekti:

jõud, tööturul osalevate naiste kõrge suhtarv
ning lapsehoolduspuhkuse suhteliselt soodsad

• väline (numbriline) paindlikkus seisneb selles,

tingimused Baltikumis on kahtlemata sotsiaalse

kui lihtne või keeruline on inimesi tööle võtta

siirdeaja edulood. (EIA 2010/11, lk 74)

või neid koondada;
• tööaja paindlikkus seisneb eri tööajarežiimide

Aidukaite leiab, et Balti riikidel ei ole oma

kasutamises, sh osaajaga töötamises, paindliku

heaolumudelit võimalik kujundada ilma selgu-

töögraafiku kasutamises, ületundide tegemises

seta oma positsioonis kogu Euroopa ees seisvate

jne;

valikute suhtes:

• funktsionaalse paindlikkuse all peetakse silmas,
kui kiiresti saab ettevõte tootmist ümber korral

sotsiaalne areng Eestis, Lätis ja Lee”dusEelseisev
sõltub Euroopa, kogu maailma ja Balti riikide

• palkade paindlikkus näitab, kuidas palgad rea-

endi ühistest jõupingutustest. Sotsiaalpoliitika

geerivad majanduses toimunud muutustele.

dada;

kujundajad neis kolmes riigis peavad lahendama
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Balti riikide majandusareng

varem (1992), peale selle kehtestati võrreldes Läti ja

Ajavahemikku 1990-ndate algusest kuni 2000. aas-

Leeduga kohe ka konverteeritav oma raha. Raha

tani võib nimetada reformijärgsete struktuursete

reformiga käivitus majandusreform, mis tõi kaasa

muutuste perioodiks. Alles 2000. aastast alates

struktuursed muutused majanduses, mõjutades

võib rääkida teatud stabiliseerumise protsessist

otseselt inimeste hõivet ja tööpuudust.

ja majanduse kiire tõus tõi kaasa hõive stabiilse
kasvu ja töötuse vähenemise.

Muutuste mõju üksikisikule

Alates 2000. aastast ulatus Balti riikide majan-

Mida tähendasid sellised kiired muutused üksikisi-

duskasv keskmiselt 8−10 protsendini aastas. Suur

kuile? Kindlasti ei olnud paljud nii kiirete muutuste

sõltuvus välisturgudest ja välisraha väga kiire

jaoks valmis, puudusid kogemused ja oskused

sissevool tõi kaasa majanduse ülekuumenemise

turumajanduse tingimustes toime tulla. See tõi

aastatel 2004−2007.

kaasa käegalöömise meeleolu, endasse sulgumise,

2008.−2010. aasta majanduslanguses seisnes

tekkisid probleemid isiklikus elus. Psühholoogiliselt

Balti riikide eripära selles, et majanduse struk-

ei oldud nii kiireteks muutusteks valmis. Teisalt ei

tuurne kriis oli alanud juba varem ja odava laenu

hakanud ka riigi tugisüsteemid kohe tööle. Tradit

rahaga ülepaisutatud majandus oleks varem või

siooniline töötuskindlustuse süsteem rakendus

hiljem langema hakanud. Finantskriis ja sellest

Eestis alles 2002. aastal, kümme aastat pärast

tulenenud pankadevaheline usalduskriis lõpeta-

reformide algust. Seega on kiiretel reformidel

sid odava laenuressursi sissevoolu ja majandus

indiviidi tasandilt ka oma varjuküljed.

pöördus sügavasse langusesse.
2004.−2007. aasta kiire kasvu ajal suurenes

Tööhõive

hõive Eestis ja Lätis peaaegu 70%-ni, jäädes Lee-

Eestis võib välja tuua mitu majandusharu, mis

dus umbes 5% madalamaks. Kõiki kolme Balti riiki

muutusid tööjõu kallinemise tingimustes ettevõtja

iseloomustab hõivemäära suur kõikumine: kriisi

tele kahjumlikuks ja millel sellisel kujul ei ole riigis

ajal hõive kiire langus, buumi käigus hõive kiire

perspektiivi. Sellisteks sektoriteks on tekstiilitööstus,

kasv, mis viitab tööturu suurele paindlikkusele.

õmblus- ja plastitööstus jt. Peale selle on kanna

Alates 1990-ndatest toimus kiire tööhõive

tanud ehitussektor, ehitusmaterjalide tööstus,

struktuuri muutus. Struktuursed muutused olid

transiit. Teatud majandusharudes võib ekspordi

Eesti tööturul väga kiired, peaaegu kaks korda

suurenemine või kodumaise nõudluse taastumine

kiiremad kui vastavad muutused Põhjamaades.

tuua kaasa isegi töökohtade kasvu, kuid samas on

Lätis ja Leedus olid muutused samuti kiiremad kui

valdkondi, kust töökohad on viidud odava tööjõuga

Põhjamaades, kuid jäid oma tempolt Eestile alla.

riikidesse.

Osaliselt oli kiirete muutuste põhjuseks märksa
madalam arengutase, Balti riikide orienteeritus

Tööaeg

põllumajanduslikule tootmisele, ja ka see, et

Üks võimalus ettevõtte tasandil paindlikult rea-

hõive osakaal ei muutunud mitte niivõrd tööjõu

geerida on piirata tööaega. Jäiga tööturu puhul

ümberpaiknemise toel, kuivõrd kogu hõive järsu

ei võimalda kollektiivsed töölepingud või tööaja

vähenemise kaudu, peale selle tõmbusid teenindus

kohta käivad õigusaktid tööaega vähendada,

ja tööstus märksa vähem kokku kui põllumajandus

paindlikuma turu puhul saab seda teha. Vaadates

(eriti Eestis).

tagasi perioodile 1998−2008 näeme, et Leedus töö-

Mis tagas Eesti suhtelise edukuse üheksa

tundide arv pigem kasvas, Lätis vähenes ja Eestis

kümnendatel võrreldes Läti ja Leeduga? Üheks

jäi suhteliselt stabiilseks. Eesti eristub teistest Balti

murdepunktiks Balti riikide majanduslikus arengus

riikidest väiksema töötundide arvu poolest.

oli rahareform. Eestis viidi rahareform ellu kõige
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Palk

paindlikult. Vähendati tööaega ja palku, koondati

Palgalangus Eestis algas võrreldes Läti ja Leeduga

töötajaid. See osutab, et traditsioonilised institut-

varem, tööstuses juba 2008. aastal. Nii tervishoiu

sionaalsed tegurid, mis töötajat kaitsevad ja tei-

kui ka hariduse palkades kestis vähenemine ka

salt tööturgu jäigastavad (tööturu regulatsioonid,

2010. aasta III kvartalis, kui langustrend avaliku

ametiühingud) ei ole Balti riikides väga tugevad

halduse palkades oli juba stabiliseerunud. Palkade

ega mõjuta tööturu paindlikkust olulisel määral.

langust võis näha ka kaubanduses. Balti riigid on

Mõju võib avaldada see, et isegi kui regulatsioonid

palkade kärpimise poolest Euroopas väga erand-

on olemas, ei peeta nendest sageli kinni. Paindlik

likud. Eriti Eesti paistab silma nominaalpalkade

tööturg on osa üldisest turumajandusele orientee-

suure paindlikkusega. Seda võimaldas tulemus-

ritud majanduspoliitikast.

palga suhteliselt suur osakaal, ka oskustööliste ja

Töötajale tähendab väga paindlik tööturg sta-

lihttööliste puhul. Paljudes sektorites moodustas

biilsuse ja kindlustunde puudumist. Põhjamaades

tulemuspalk kuni 30 protsenti kogutasust, vastavalt

kaasneb paindliku tööturuga laialdane sotsiaalsete

oli väiksem osa põhipalgal.

tagatiste süsteem, mis võimaldab elamisväärse

Balti riikide palgatase moodustab EL-i vanade

sissetuleku ka sellel perioodil, mil tööd otsitakse.

liikmesriikide palgatasemest umbes neljandiku,

Hästi finantseeritud tööpoliitika tagab tõhusa

samas kui Skandinaavia maade ja Saksamaa

ümberõppe ja töötuse periood jääb suhteliselt lühi-

palgatase on omakorda ligi viiendiku võrra kõrgem

keseks. Balti riike iseloomustab suhteliselt madal

vanade liikmesriikide keskmisest. Seega on konver

üldine sotsiaalse kaitse tase, alafinantseeritud

gentsi tingimustes hädavajalik edasine palkade

tööpoliitika ning pikaajaliste töötute suhteliselt

taseme tõus. Ühtlasi aitaks sissetulekute taseme

kõrge osakaal. Samas sunnivad kiiresti muutuv

ühtlustamine piirata väljarännet.

tööturg ja uute töökohtade teke töötajaid pidevale
enesetäiendusele. Selleks et olla tööturul heas

Ränne

vormis, tuleb osaleda elukestvas õppes. Praegune

Töötajate ränne on puhver, mis võimaldab töö-

tegelikkus EL-is näitab seda, et ilmselt peavad ka

puudust madalal hoida ja tööturu paindlikkust

vanad liikmesriigid oma sotsiaalpoliitikat muutma

suurendada. Balti riikidest mõjutab ränne kõige

ja reformima Euroopa sotsiaalset mudelit. Balti

enam Leedut, kust ametliku rändestatistika järgi

riigid võivad oma liberaalse majanduspoliitikaga

lahkus ajavahemikus 2000−2009 üle 100 000 ini-

siin teistele isegi eeskuju näidata.

mese. Järgneb Läti. Eestist on väljaränne kõige
väiksem. Kui 2007. aastal töötas välismaal keskmiselt 15 000 – 20 000 eestimaalast kvartalis, siis
2009. aastal ulatus nende arv üle 20 000 − 30 000.

Subjektiivse heaolu muutus
Balti riikides 1990−2009
Mare Ainsaar

Eestist käib välismaal tööl vähemalt viis korda
rohkem inimesi, kui seda näitavad registreeritud

Eluga rahuolu mõõtmiseks on kasutatud küsitlus

andmed väljarände kohta.

uuringute andmeid aastatest 1990−2009. 1990.
aastat iseloomustavad siirdeaja algus ning

Kokkuvõte

majandusraskused. 1996. aasta märgistab kiirele

Balti riike iseloomustab viimase 6–8 aasta jook-

üleminekuperioodile järgnenud stabiliseerumispe-

sul suur hõivemäärade kõikumine, mis tuleneb

rioodi algust. Majanduse ümberstruktureerimisega

tööturgude paindlikkusest ning võimest rasketel

kaasnes tööhõive vähenemine ja töötuse kasv. 2002.

aegadel töötajaid koondada.

ja 2008. aastat iseloomustavad kiire majanduskasv

Kokkuvõttes võib väita, et Balti riikide töö

ja heaolu suurenemine. 2009. aastaks oli kõiki Balti

turud reageerisid majanduskriisile kiirelt ja väga

riike tabanud majanduskriis, mis tõi kaasa sisse
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tulekute languse ning hulgaliselt sotsiaalseid kär-

Eluga rahulolu dünaamika käis Balti riikides

peid, töötus suurenes uuesti 2001. aasta tasemele.

aastatel 1990−2009 ühte sammu majandusliku

EL-i riikidega võrreldes oli nii 1990. aastal kui

jõukuse arenguga. Sisemajanduse kogutoodangu

ka 2009. aastal Balti riikides eluga rahulolu madal,

kahanedes vähenes ja jõukuse kasvades suurenes

seda eriti Lätis. Lätis ja Leedus on eluga pigem

rahulolevate inimeste osatähtsus. Samas ei ole

rahul olevate inimeste osatähtsus olnud kogu

rahulolu seotud ainult riigi jõukuse tasemega, sest

perioodi jooksul enamasti madalam kui Eestis.

esines perioode, mil jõukuse kasv edestas rahuolu

Üleminekuperioodi algus tõi kõigis Balti riikides

tõusu ja vastupidi. Näiteks 1990. aastal oli jõukus

kaasa eluga rahulolu languse. 1996. aastaks oli

suurim küll Leedus, kuid inimeste rahulolu oma

eluga rahulolu langenud kõigis Balti riikides ning

eluga oli suurim Eestis. Aastal 2002 oli olukord

oma eluga oli pigem rahul vaid kolmandik elanik-

vastupidine, sest kuigi Eesti oli jõukaim Balti riik,

konnast. Jõukuse kasvades hakkas eluga rahulolu

oli rahulolu kõige kõrgem Leedus. Teistest erinevad

taas suurenema ning suurenesid ka erinevused

olid ka 2008.−2009. aasta majanduskriisi aastad,

Balti riikide vahel. 1990. aasta tase saavutati uuesti

mil inimeste rahulolu eluga oli võrreldes sisemajan-

umbes 2002.−2003. aastaks.

duse kogutoodangu objektiivse näitajaga madalam,

Eluga rahulolu kasv kestis kuni 2006.−2008. aas-

mida võib seletada kindlustunde ning optimismi

tani. Kõigis riikides oli üle 65 protsendi inimestest

kiire vähenemine. Tähelepanuväärne oli ka Eesti

oma eluga pigem rahul. 2009. aasta majanduskriis

elanike suhteliselt kõrge eluga rahulolu 1990. aastal.

tõi kaasa eluga rahulolu vähenemise. Eriti järsk oli
vähenemine Lätis.
Ühiskonna jõukus, sissetulekud

Vanus, töötus ja eluga rahulolu
Eestis, Lätis, Soomes ning Rootsis
Anu Realo, Henrik Dobewall

ja eluga rahulolu
Riigi keskmised rahulolunäitajad on sageli seotud

Alapeatükis vaadeldi eluga rahuolu kui protsessi,

riigi majandusliku arengu tasemega, kuid kõrgeid

mille käigus inimesed hindavad oma elukvaliteeti

eluga rahulolu näitajaid võib esineda väga eri-

neile oluliste unikaalsete kriteeriumite alusel.

neva jõukuse tasemega riikides. Kuigi rahulolu

Kultuur mõjutab oluliselt subjektiivse heaolu

on seotud majanduslike võimalustega, esineb

komponentide omavahelist seost, emotsionaalses

hulk teisigi tegureid, mis seda mõjutavad. Eluga

mõttes sõltub hea elu vastavas ühiskonnas keh-

rahulolu taset mõjutab jõukuse absoluutsest tase-

tivatest väärtustest. Ehkki kõigi rahvaste puhul

mest enam selle (kiire) kasv või kahanemine ning

on positiivne emotsionaalne kogemus negatiivse

sellega seotud optimism või pessimism. Inimeste

kogemusega võrreldes tugevamalt seotud eluga

kohanemisvõime elu materiaalse küljega on suu-

rahulolu hinnangutega, on neis maades, kus

rem kui mittemateriaalse heaoluga ja inimestel on

inimesed rõhutavad eneseväljendusega seotud

kalduvus väärtustada saavutusi vähem kui kaotusi.

väärtusi (kõrge usaldus, tolerantsus, poliitiline ja

Majandusliku jõukuse mõju võib väheneda ka

sotsiaalne aktiivsus jne), vaja enam positiivseid

seoses inimeste väärtusorientatsiooni muutu

emotsioone ning positiivset stimulatsiooni selleks,

misega. Mida arenenum on riik majanduslikult,

et inimesed oleksid oma eluga rahul.

seda komplekssemaks ja keerulisemaks kujuneb
sissetulekute ja rahulolu vaheline seos. Heaolu tea-

Subjektiivse heaolu võimalikud mõjurid

tud tasemel suureneb inimestel vabadus mitme

Kuigi subjektiivsel heaolul on tugev geneetiline

sugusteks eelistusteks, mõni inimene võib suurema

komponent, ei määra see üheselt, kui õnne-

sissetuleku soovi vahetada kindlustunde ja muude

liku ja rahulolevana inimene ennast tunneb.

mittemateriaalsete hüvede vastu.

Longituud-uuringute tulemused on näidanud, et
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mõni elusündmus, näiteks abiellumine, lähedase

riikides. Samas ei tohi siiski unustada, et rikkamad

inimese surm, lahutus või suur loteriivõit võivad

riigid on enamasti ka demokraatlikumad, toetades

üldist eluga rahulolu olulisel määral tõsta või

sealjuures individualistlikke väärtusi ning inimeste

langetada. Selle kõrval keskenduvad heaolu uuri-

vaba valiku võimalusi.

jad üha enam sellele, millised on inimeste püüd-

Soomes ja Rootsis on eluga rahulolu keskmised

lused, eesmärgid ning toimetuleku strateegiad.

näitajad püsinud kahe viimase kümnendi jooksul

Üksnes geneetiliste, situatiivsete ja toimetuleku

suhteliselt samal tasemel. Eestis ja Lätis seevastu

mehhanismide ühine käsitlus annab meile võtme

on eluga rahulolu keskmised näitajad kahekümne

mõistmaks inimeste subjektiivset heaolu.

aasta jooksul märkimisväärselt varieerunud. Pärast

Kas eluga rahulolu hinnangud vanusega muu-

iseseisvuse taastamist aset leidnud kiirete sotsiaal-

tuvad? Eluga rahulolu ja vanuse seoseid on uuritud

sete, majanduslike ja poliitiliste muutuste ajal jäid

nii läbilõike- kui ka longituud-uuringutes, kuid ühte

paljud ühiskonnaelu küsimused (näiteks tervishoid,

kindlat vastust sellele küsimusele pole senimaani

sotsiaalne ebavõrdsus ja sotsiaalne kaitse) suu-

suudetud anda. Mõne aasta eest ilmunud esindus-

rel määral unarusse, mis kajastus rahulolu järsus

likus uurimuses leiti, et eluga rahulolu ja vanuse

languses Eestis ja Lätis 1990. aastate esimesel

vahel esineb U-kujuline seos: eluga rahulolu on

poolel. Alates 1996. aastast on eluga rahulolu

kõrgeim noorte ja vanemate inimeste ning mada-

Eestis ja Lätis kogu aeg tõusnud kuni viimase uurin

laim keskealiste hulgas.

gulaineni 2008–2009, mil eluga rahulolu tase taas

Ka töine staatus mõjutab märkimisväärselt eluga

mõnevõrra langes

rahulolu tunnet. Eestis on töökoha olemasolu üks

Alapeatüki autorite uurimuse kohaselt esinesid

seitsmest põhitegurist eluga rahulolu hindamisel,

kõigis neljas riigis 2001. aastal vanuserühmade

töötute eluga rahulolu tase on teiste elanikkonna

vahel statistiliselt olulised erinevused eluga rahul-

rühmadega võrreldes palju madalam. Mujal maa-

olu hinnangutes. Samas olid eri vanuses inimeste

ilmas tehtud uurimustest ilmneb, et töökoha kao-

eluga rahulolu hinnangud Rootsis ja Soomes suh-

tus avaldab inimeste eluga rahulolu hinnangutele

teliselt sarnased. Vaid hilises keskeas (41–60) oli ini-

väga pikaajalist, kui mitte püsivat mõju.

meste eluga rahulolu määr kõige noorematest (alla
20) või vanematest inimestest (üle 70) mõnevõrra

Eluga rahulolu Eestis, Lätis, Soomes ja Rootsis

madalam. Üldjoontes olid aga kõik vanuserühmad

ajavahemikul 1990–2008/2009

Soomes ja Rootsis märkimisväärselt eluga rahul.

Võrreldes Soome ja Rootsiga on inimesed Eestis

Eestis ja Lätis see-eest olid nooremad inimesed

ja Lätis oma eluga märkimisväärselt vähem rahul.

vanemaealistest märksa õnnelikumad. Eluga

Nende maade keskmiste erinevused on tõenäoliselt

rahulolu kõver neis on neis riikides kergelt U- või

tingitud poliitilistest ja sotsiaalsetest asjaoludest.

tagurpidi J-kujuline: vanuse lisandudes langeb

Eluga rahulolu madalamat taset Eestis ja Lätis

eluga rahulolu pidevalt kuni ligikaudu 60. eluaas-

nähakse sageli pool sajandit kestnud kommu

tani, jäädes seejärel püsima samale tasemele (Läti)

nistliku režiimi pärandina. Kuigi kommunismi ei

või hakates vähesel määral taas tõusma (Eesti).

saa tingimata seostada madalama subjektiivse
heaolu tasemega, tundub sel olevat olnud negatiivne mõju inimeste eluga rahuolu määrale, seda

Kokkuvõtteks
Mare Ainsaar

ennekõike Ida-Euroopas
Erinevused riikide sotsiaalse heaolu tasemes

Möödunud kahekümne aasta jooksul on Eesti ja

on tihedalt seotud ka majandusliku arenguga –

Läti elanike eluga rahulolu olnud püsivalt mada-

jõukamates riikides näivad inimesed olevat õnne-

lamal tasemel kui Soomes ja Rootsis. Erinevused

likumad ja oma eluga enam rahul kui vaesemates

nelja riigi elanike eluga rahulolu keskmises määras
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on kõige tõenäolisemalt tekkinud mitmesuguste

maailmas unikaalse olukorrani, kus iga saja kõrg-

poliitiliste ja sotsiaal-majanduslike tegurite koos-

hariduse omandanud Eesti mehe kohta tuleb 250

mõjul. Stabiilse poliitilise ning majanduskeskkon-

sama haridustaseme omandanud naist. Ala-

naga riikides on eluga rahulolu tase üsna ühtlane

haritud on väljakutse kogu Eesti ühiskonnale,

inimeste kogu eluea jooksul. Eestis ja Lätis on aga

tegu on meie inimvara lubamatu raiskamisega.

noorim vanuserühm (15–20-aastased) vanema

(EIA 2010/11, lk 101)

ealistest märksa õnnelikum, olles oma eluga peaaegu niisama rahul kui nende eakaaslased Soomes
ja Rootsis.

Kasvav sooline tasakaalustamatus tudengite ja
kõrgkoolide lõpetajate seas on Baltimaade, eriti
Eesti jaoks tüüpiline. Naistudengid domineerivad
peaaegu kõigis õppevaldkondades; näiteks peda-

4. HARIDUS
TOIMETAJA MATI HEIDMETS
Autorid Mati Heidmets,
Andris Kangro, Viive Ruus,
Arvydas Virgilijus Matulionis, Krista
Loogma, Viktorija Zilinskaite;
Tero Autio kommentaar

googikas on nende osakaal Eestis 90%, Lätis 86%
ja Leedus 78%; humanitaarteadustes on vastavad
näitajad 66%, 67% ja 68%. Üksnes loodusteadustes ja tehnikaaladel on meestudengid seni veel
ülekaalus. Samas on muutunud ka õppevaldkondade omavahelised proportsioonid, kasvanud on
üliõpilaste arv humanitaar- ja sotsiaalteaduslikel
õppekavadel, vähenenud loodusteadustes ja teh-

Baltikumi hariduspilt:
tugevused ja väljakutsed

nika valdkonnas.
Hoolimata sellest, et kõrghariduse omandamise
tase on Balti riikides traditsiooniliselt olnud kõrge,

Õppes osalemine

ei küüni noorema põlvkonna (vanuserühma 30–34)

Rahvaarvu järsk kahanemine 1990-ndatel tõi kaasa

näitajad siiski veel Euroopa parimateni. Üksnes

kooliealiste laste arvu märkimisväärse languse

Leedu on jõudnud meie Põhjala naabritega võrrel

kõigis Balti riikides, ehkki hariduses osalemine

davale tasemele.

(õppijate suhtarv) samal ajal kasvas. Teise taseme

Eriti märgatav on baltlaste mahajäämus Põh-

hariduseni jõudmise määr (vanuserühmas 20–24)

jala naabritest elukestvas õppes osalemise poolest.

on olnud suhteliselt kõrge kõigis kolmes riigis.

Elukestva õppe muutmine iga inimese elulaadi

Kõigis Balti riikides on viimase kahekümne aasta

osaks on lähiaja suuremaid väljakutseid Balti-

jooksul järsult kasvanud kõrghariduses osalevate

maade hariduselus.

õppurite arv, seevastu kutseõppe suunal jätkab
haridusteed alla kolmandiku õppuritest, juba aas-

Koolivõrk

taid on nende osakaal püsinud 26–30% piirimail.

Rahvaarvu kahanemine koos üleminekuaja majan-

Hariduses toimub tugev polariseerumistendents,

duslangusega tõi kaasa märgatavaid muutusi koo-

eriti kuna väljalangevuse määr esimesel kahel hari-

livõrgus. Paljud väiksemad koolid suleti. Kui 1995.

dusastmel on olnud kõigis Baltimaades võrdlemisi

aastal tegutses Eestis 200 algkooli, siis 2010. aas-

kõrge. Tulemuseks on nn alaharitute ühiskonnakiht,

taks oli neist alles jäänud vaid 75. Enam kui sajas

kes ei suuda leida korralikku tööd ega sageli luua

Eesti koolis oli 1995. aastal õppekeeleks vene keel,

ka perekonda, on aldis alkoholile jms.

2010. aastal tegutses venekeelsena vaid 61 kooli.
Ka kutseharidust andvate õppeasutuste arv

hulgas domineerivad mehed, just
”siitAlaharitute
saab alguse hariduslik ebavõrdsus meeste

on vähenenud, sageli just liitumise teel. Eestis

ja naiste vahel, mis kõrghariduses jõuab kogu

2009. aastal.

kahanes kutsekoolide arv 91-lt 1996. aastal 51-le
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Sellal kui esimese kahe haridusastme koolide

või siis õpetajaskonna kesine palgatase. Ühine on

arv vähenes, suurenes kõrgharidust pakkuvate

ka asjaolu, et hoolimata piiratud ressurssidest on

õppeasutuste arv plahvatuslikult kõigis Balti rii-

Balti õppurite tulemused rahvusvahelises võrd-

kides. Kui 1992. aastal andis Eestis kõrgharidust

luses märkimisväärselt tublid. Suhteliselt heade

vaid kuus riiklikku ülikooli, siis 2000. aastal oli

tulemuste saavutamine kasinate ressursside tin-

kõrgemate õppeasutuste arv juba 49. Rangemate

gimustes tundub olevat Baltikumi hariduse kesk-

nõudmiste, kvaliteedikontrolli ja vabatahtlike liitu-

seid tunnusjooni. (EIA 2010/11, lk 107)

miste tulemusena kahanes kõrgkoolide arv Eestis
2011. aastaks 30-le, mida ikkagi peetakse 1,3 mil-

Tulevikusuundumused

joni suuruse rahvaarvuga riigi jaoks paljuks. Tuleb

Taasiseseisvumisele järgnenud vabanemine

tõdeda, et viimase kahekümne aasta jooksul on

ideoloogilisest survest ja sellest johtuv õppeka-

Balti riikides haridusasutused konsolideerunud nii

vauuendus, uute haridusasutuste loomine ja üli-

alg- ja keskastme kui ka kutsehariduse tasandil.

koolide autonoomia, üliõpilaste arvu kiire kasv ja

Samas on kõrghariduses areng olnud vastupidine,

kvaliteedikontrolli kehtestamine − need on vaid

asutatud on hulk uusi erakõrgkoole ja kolledžeid.

mõned Baltimaade haridust kahel aastakümnel

Kõrgharidus on oluliselt mitmekesistunud, mis

iseloomustanud jooned.

omakorda on suunanud avalikkuse huvi hariduse
kvaliteedi tagamisele.

Praegu on Eesti, Läti ja Leedu haridussüsteem
üha enam lõimumas Euroopa haridusstruktuuride, -programmide ja -võrgustikega. Hoolimata

Õpetajad ja koolikliima

raskustest ja vastuoludest on Balti riikide haridus-

Hoolimata suhteliselt eakast ja tugevalt feminisee-

sektor saanud küpsemaks ja usaldusväärsemaks.

runud õpetajaskonnast teevad Balti riikide õpetajad

Võrreldes muude institutsioonidega on koolid

tegelikult väga head tööd. Sellele osutavad nii PISA

neis ühiskondades ühed kõige rohkem usaldust

uuringute tulemused kui ka vihjed koolikliima ja

väärivad organisatsioonid.

õpetajate-õpilaste suhete paranemise kohta. Rah-

Usalduse ja osaluse tubli tase annab alust

vusvaheline haridustulemuste hindamise assot-

uskuda, et haridus, mis on Balti riikide ajaloos

siatsioon tunnistas hiljutise uuringu kohaselt klassi

olnud peamisi arengu ja jätkusuutlikkuse mooto-

sisekliima Baltimaades võrreldes kümne aasta

reid, suudab oma eestvedavat rolli täita ka edaspidi.

taguse olukorraga tunduvalt avatumaks arutelu-

Siiski tundub suurte ja põhimõtteliste muutuste

dele ja mõttevahetusele. Hoolimata positiivsetest

aeg regioonis olevat läbi saamas, praegune stabiil-

sõnumitest koolikliima paranemise kohta on siiski

sem arengutsükkel võimaldab rohkem keskenduda

endiselt päevakorras palju koolielu mureteemasid,

tulevikule, läbi arutada tulevikuvalikud ning kokku

sealhulgas koolivägivalla ja kiusamise levik.

leppida pikemaajalistes arengusuundades.
Eestis puudub veel ühtne visioon hariduse tule-

Kokkuvõtlikult iseloomustatakse aruandes hari-

vikusuundumustest, seniajani ei ole suudetud välja

duse arengut Balti riikides järgmiselt:

töötada ega vastu võtta riiklikku haridusstrateegiat.
Strateegia esimese variandi koostas juba aastatel

Kaks iseseisvuskümnendit on märgatavalt
”muutnud
Balti riikide haridussüsteemide üles-

1999–2000 Eesti Haridusfoorum, ent 2001. aastal

ehitust ja toimimist. Muutuste aeg on välja too-

Siiski on haridus- ja teadusministeeriumis koostatud

nud kolme riigi sarnasused, nagu hariduse üldine

arengukava aastateks 2010–2013, mis keskendub

väärtustamine elanikkonnas, tuntav sooline kal-

ministeeriumi haldusala peamistele valdkondadele:

lutatus nii õpetajate kui ka ülikoolilõpetajate seas,

haridus, keelepoliitika, noorsooküsimused ning

koolidest väljalangejate suhteliselt suur osakaal

uurimis- ja arendustegevus. See dokument määrat-
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leb Eesti arengusuunad Euroopa Liidu haridus- ja

Ükski võimekas Eesti noor ei tohi majanduslikel,

koolituspoliitika kontekstis aastani 2020.

regionaalsetel, keelelistel jm põhjustel jääda

2010. aastal alustas Eesti koostöö kogu koos

õppeasutuse ukse taha.

haridusfoorumi ning haridus- ja teadusministee-

• Hariduse tugevam seostamine teadmusühis-

riumiga uut katset kujundada haridusstrateegiat

konna ja innovaatilise majandusega. Eesti siht

(elukestva õppe strateegiat). 2011. aasta juunis anti

on liikumine innovaatilise teadmusmajanduse

strateegia projekt üle haridus- ja teadusministrile.

suunas, kohandades vastavalt ka oma majan-

See dokument määratleb Eesti hariduse viis suurt

dusstruktuuri. Majanduse uuenemine eeldab

väljakutset aastaks 2020:

haritud eestvedajaid ning tänapäevaselt ettevalmistatud tööjõudu. Praegu on põhjendamatult

• Liikumine arengu- ja koostöökeskse õpikäsituse

suur osa (ca 32%) Eesti tööealisest elanikkon-

poole. Lisaks heale ülesütlemise ja reeglijärgi-

nast ilma (kutse- või kõrgharidusliku) erialase

mise oskusele vajab Eesti noor põlvkond üha

ettevalmistuseta. See on selges vastuolus inno-

rohkem sotsiaalset võimekust: oskust ennast

vatsioonile suunduva majanduse ja tööandjate

väljendada, juhtida ja kehtestada; loovalt ja

ootustega.

kriitiliselt mõelda; olla eestvedaja ja võtta riske;

• Digikultuuri kujunemine Eesti kultuuriruumi

väärtustada mitmekesisust ja koostööd; tulla

osaks. Digitaalkultuuri jõuline sisenemine kõiki

toime määramatuse ja ebaõnnestumistega.

desse eluvaldkondadesse pakub ühelt poolt

Väljakutsele vastamine tähendab suurt nihet

uusi lahendusi, sh haridusele, teisalt toob kaasa

nii õpikäsitluses kui ka suhtumises kooli ja

infokirjaoskuse suureneva ebavõrdsuse ning

õpetamisse – õppeasutus pole pelgalt tarkuste

pinged eesti keele ja kultuuri jätkusuutlikkuse

omandamise paik, vaid esmajoones keskkond,

ning digimaailma globaalse avatuse ja kõike-

mis kujundab noort isiksust ja tema võimekust

haaravuse vahel. Lahenduseks on ajakohase

avatud maailmas hakkama saada.

infokirjaoskuse lülitamine hariduses omanda-

• Õpetaja positsiooni ja maine tõus. Eestis on
kujunenud paradoksaalne olukord. Ühelt poolt

tavate ja kõigis ainevaldkondades kasutatavate
baasoskuste hulka.

on Eesti õpetajate töö tulemused ühed maailma parimad, teisalt osutavad uuringud, et

Kokkuvõte

suur osa meie õpetajatest ei ole oma töö ega

Hariduspeatüki kokkuvõtteks kirjutab toimetaja

selle väärtustamisega rahul, õpetajad hindavad

Mati Heidmets:

enesetõhusust madalaks ning ühiskonna suhtu
Tulemuseks on õpetajakutse vähene populaar-

Nagu ilmneb inimarengu indeksi hariduskom”ponendi
analüüsist, olid nii eeldatav keskmine

sus keskkoolilõpetajate (eriti poiste) hulgas,

õpinguaastate arv kui ka täiskasvanute keskmine

õpetajaskonna feminiseerumine ja vananemine.

õpinguaastate arv Balti riikides juba aastal 1980

Sarnane on olukord ka ülikoolis.

täiesti sarnased muu Euroopaga. Olulisi erinevusi

mist õpetajaametisse ebaõiglaselt kriitiliseks.

• Õppes osalemise kasv. Eesti jaoks on problee-

ei ole tekkinud ka järgnenud kümnenditel. On

miks haridusskaala mõlemad äärmused – ala

põhjust arvata, et mitte ainult õppe kestus, vaid

haritud ja tipud. Tänapäeval ei jõua ligi 12–14%

ka inimeste teadmiste tase mitmes valdkonnas

Eesti noorest põlvkonnast põhiharidusest kauge-

(näiteks loodus- ja täppisteadustes, aga ka üldise

male (või ei ole ka seda omandanud), saamata

lugemuse mõttes) on Baltikumis olnud pikka

on ka ettevalmistus tööturul toimetulekuks.

aega samaväärne muu Euroopaga. Baltikum

Teisalt on Eesti huvi, et ka meie kõige andeka-

polnud kuigi rikas, aga see-eest hästi haritud.

mad noored realiseeriksid ennast kodumaal.

(EIA 2010/11, lk 112)
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Kui majanduselus oli (ja on) reformide fookuses

Ehkki EIA autorite suhtumine sellesse hariduse

jõukuse suurenemine, siis hariduse ees üheksa

konkurentsivõimet põhieesmärgiks seadnud para-

kümnendate algul seisnud ülesanded olid teist

digmasse on olnud kriitiline, tunnistab Heidmets

laadi. Ehkki mõningates (ennekõike riiki ja ühis-

kokkuvõttes, et maailmaga ühte sammu käimine

konda puudutavates) õppevaldkondades tuli

oli Balti riikide jaoks paratamatu.

muuta ka õpetuse sisu, suunati peamine jõud ja
kava ülesehitusele ning suunitlusele, haridusprot-

Vaevalt oleks me saanud näiteks üheksaküm”nendatel
mingit BTHF-loogikast oluliselt erine-

sessi osaliste õiguste ja kohustuste vahekorrale,

vat hariduspoliitilist liini ajada. Polnud selleks ei

koolivõrgu ümberkujundamisele jms.

aega ega ka võimekust – kohalik hariduspoliiti-

energia struktuursetele ümberkorraldustele: õppe-

Struktuursed reformid Baltikumi hariduses sat-

line eliit alles kujunes. Intellektuaalsed impul-

tusid aega, mida Tero Autio kirjeldab peatükile

sid muutusteks tulid paratamatult väljastpoolt,

lisatud kommentaaris kui hariduse globaalset

mitte lähtuvalt kohalikest veendumustest ega

reformimist laiemaks, rangemaks, kindlamaks

omaenda olude sügavamast analüüsist. Samas

ja lamedamaks (Bigger, Tighter, Harder, Flatter).

aitas BTHF ideoloogiline kontekst ja surve oma

Hiljem BTHF-strateegiaks nimetatu sisuks oli

turuliialduste ning totaalse mõõtmisusuga tõe-

1980-ndatel alguse saanud üleilmne liikumine

näoliselt ka muutusi kiirendada ning neid valu-

standardiseerimise ja pingeridade, õpiväljundite

tumalt avalikkusele selgitada – olgu näiteks kas

ja edetabelite, testimise ja mõõdikute poole; see

või rõhutatult mitmekesise ja autonoomse kõrg-

oli liikumine, mis tõi haridusellu süveneva turu

haridussektori kujunemise loogika Eestis. Nüüd

regulatsiooni, konkurentsi ja ka totaalse kvaliteedi

juba küpsemad ja eneseteadlikumad, tuleb Balti

hindamise. Baltlaste jaoks sai just BTHF kohalike

rahvastel sisenemisel „standardimisjärgsesse

reformide poliitiliseks ja intellektuaalseks keskkon-

ajastusse” olla kindlasti ka kriitilisemad peavoolu

naks, see oli mõttehoovus, kust ammutati ideid ja

skeemide suhtes ning rohkem arvestada oma-

tarkust ning mida innukalt üle võeti.

enda ajaloolisi ning ühiskondlikke eripärasid,

Baltlased olid seda globaalselt domineerivat
haridusparadigmat juurutades tublid, mõni-

tehes seejuures ka oluliselt rohkem omavahelist
koostööd. (EIA 2010/11, lk 113)

kord ehk ka liiga vähese kriitikameelega õppijad.
Hulk Eesti praegust hariduselu iseloomustavaid
mõtteskeeme on otse sealt pärit: riigieksamite
tulemuste põhjal avaldatavad koolide pingeread,
ülikoolide innukus uurida oma positsioone Timesi,

5. KEELEMAASTIKUD JA
INIMKAPITAL BALTI RIIKIDES
TOIMETAJA TRIIN VIHALEMM

Shanghai või mõnes teises järjestuses, usk välise
kvaliteedihindamise mõjukusse, õpiväljundite tervendavasse rolli jms. Eestis sobis BTHF hästi kokku

Sissejuhatus: keeleoskus
inimarengu tegurina

reformide ajal domineerinud rõhutatult liberaalse
ühiskonnakäsitusega, tegelikult on aga ka 2011.

EIA 2010/2011 käsitles esimest korda keeleküsimust

aasta kevade kõige kuumemad haridusdebatid

eraldi teemapeatükina. Kuigi Balti riikide keelepolii-

pärit just BTHF-maailmast, olgu selleks siis võitlus

tika üle on viimase 20 aasta jooksul palju vaieldud,

koolikatsete poolt ja vastu või siis kõrghariduses

on keelt käsitletud eeskätt riigi, mitte inimarengu

toimuv üleminekuhindamine, kus üritatakse mõõta

seisukohalt. Selle peatüki koostamise tõukejõud

eri õppeasutuste pakutava õppe kvaliteeti ning

on küsimus, kuidas inimeste keeleoskuse ning

selle alusel hariduselu korrastada.

õpi- ja kasutuspraktikate arendamise kaudu toetada inimeste hakkamasaamist ja eneseteostust
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ühiskonnas, luua parem ligipääs sotsiaalsetele

Lõimumis- ja keelepoliitika seos

hüvedele, osalus- ja otsustusvõimalustele. Kuidas

sotsiaalsete struktuuridega

toimib sellest aspektist vaadatuna keelepoliitika

Taasiseseisvuse esimesel aastakümnel keskendus

ning keelekorraldus? Kas ja mis peaks muutuma?

keelekorraldus pigem normi ja reeglite järgimise

Kuidas lõimida omavahel normide järgimise

kontrollile kui tegelikule lõimumisele. Alles aastatel

nõuet ja keele muutmisvõimalust eeldavat loovat

1997–2000 töötati Eestis välja lõimumispoliitika

kasutamist?

ning loodi sellega tegelevad institutsioonid (nt

Inimese keeleressurssidest sõltub tema hak-

rahvastikuministri institutsioon ja Integratsiooni

kamasaamine ühiskonnas ning võimalus osaleda

Sihtasutus), edaspidi ka kavad, mis tegelesid keele

selle ülesehitamise ja kujundamise protsessides.

keskkonna kui terviku kujundamisega (Eesti keele

Keele kaudu (taas)kehtestatakse sotsiaalsed norme,

arendamise strateegia 2004–2010 ja Eesti võõr-

identiteete, väärtusi ja võimusuhteid.

keelte strateegia kuni aastani 2015). Lätis toimusid

2011. aasta kevadel Balti riikides tehtud uuring

analoogsed protsessid veidi hiljem.

näitab statistiliselt oluliste seoste olemasolu riigi

Keelekorralduse olulisim tulemus Lätis ja Eestis

keele/teise keele ning võõrkeelte oskuse ning

on riigikeele laialdasem kasutamine, eriti töö- ja

inimeste elukvaliteedi, sotsiaal-majandusliku

ametialases suhtluses, kuid üldiselt on väljakuju

enesepositsioneeringu ning tulevikulootuste vahel.

nenud keelekasutuse tavad küllaltki aeglased

Keeleküsimused on inimarengu küsimused niihästi

muutuma. Eestis on muukeelsed nii geograafiliselt

indiviidi kui ka riigi tasandil.

kui ka sotsiaalselt isoleeritumad kui Lätis. Suurem
osa muukeelsest elanikkonnast elab kontsentree-

Balti riikide lõimumis- ja
keelepoliitika EL-i kontekstis
Triin Vihalemm, Maarja Siiner

ritult Kirde-Eestis, eestlased on seal vähemuses.
See vähendab omakorda võimalusi eesti keelt
praktiseerida. Ka töökoht ei motiveeri eesti keelt
omandama või/ja kasutama, sest kollektiivid on

Balti riikide ja Euroopa Liidu

valdavalt venekeelsed või puuduvad väljavaated

riikide lõimumispoliitika

tööd saada sootuks (Kirde-Eestis on kõrge töötute

Balti riikide omavahelises võrdluses ilmnevad olu-

osakaal). Säärases sotsiaal-majanduslikus kon-

lised eripärad. Leedulased on omal maal selges

tekstis on parimal juhul võimalik säilitada pas-

ülekaalus ning erinevalt Lätist ja Eestist on Leedus

siivset keeleoskust. Sarnaste probleemidega kohti

kaks arvult peaaegu võrdset vähemust: venelased/

on ka Lätis (Daugavpils jt nõukogude ajal loodud

venekeelsed ning poolakad. Vähemuste riigikeele

tööstuslinnad). Samas on Leedus keelekasutuse

oskus on seal parem kui Eestis ja Lätis, lähedane

tavasid siiski õnnestunud muuta nii, et avalikus

Euroopa riikide keskmisele. Eestis ja eriti Lätis on

ruumis kasutatakse valdavalt leedu keelt, ka lin-

vähemuste riigikeele oskus oluliselt halvem, umbes

nades, kus venekeelsed elanikud on ülekaalus või

viiendik muukeelsetest ei saa vähese keeleoskuse

suure osakaaluga.

tõttu osaleda riigikeelses inforuumis ja ühiskonna-

Etnolingvistiline sotsiaal-majanduslik eristu-

elus. Paljudes ühiskonnaelu valdkondades, nagu

mine on suurim Eestis. Keeleoskuse nõuded ja

haridus, meedia, teenindus, äri, eksisteerib rööbiti

karjäärivõimalused tööturul on omavahel tihe-

ka venekeelne inforuum. Selle püsimist toetab

dalt seotud. Ühelt poolt soodustab see kindlasti

Euroopa kontekstis ainulaadne asjaolu, et (riigi-

riigikeele õpet, samas võivad karmid keelenõuded

keelne) enamus valdab vene keelt.

töölevõtmisel ka takistada keeleoskuse arengut.
Läti näitel võib öelda, et majanduskasvu ajal
rakendatud ajutine töölevõtu tingimuste pehmendamine on just vastupidi suurendanud riigikeele
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kasutamist, sest inimesed said (uue) töökeskkonna

aita. Integratiivset motivatsiooni toetavad hoiakud

näol võimaluse läti keelt praktiseerida

(kui inimene oskab eesti keelt, pole oluline, et

Nii Eestis kui ka Lätis on tugev venekeelne

ta kuulub teise rahvusse; kui muulane õpib ära

meediaruum, mis taastoodab ja soodustab kahe

eesti keele, suurendab see usaldust eestlastega)

keelegrupi vahelise suhtluspiiri säilimist. Eestis on

tugevnesid järk-järgult, kuid viimasel ajal on taas

suhteliselt kõige vähem rahvusüleseid suhtlus-

maad võtnud skeptitsism. Tõenäoliselt on siin oma

kontakte, vaid umbes 3% eestlastest on abielus

roll nii pronkssõduri konfliktil kui ka masu tõttu

mitte-eestlasega. Eestlastest sõpru on väidetavalt

pingestunud tööturul.

60%-l ning eestlastest töökaaslasi 80%-l Eestis elavatel teiste rahvuste esindajatel. Lätis on vastavad
arvud 20%, 75% ja 90%.

Siiani pole suudetud teaduslikult tõestada,
”et kontrolli
tugevdamine ja karistuste karmistamine kiirendab keelelist lõimumist või sunnib

Keelepoliitika rakendamine ja selle seos
venekeelse elanikkonna lõimumisega
Maarja Siiner, Triin Vihalemm,
Svetlana Djackova, Meilute Ramoniene

inimesi rohkem riigikeelt kasutama. (EIA 2010/11,
lk 122–123)
Normatiivne ja kontrollile
suunatud keelepoliitika

Taasiseseisvumise esimesel kümnendil peeti üksik

Normatiivne paradigma, mille järgi mitte-eesti

indiviidi ise vastutavaks selle eest, kas ja kuidas ta

emakeelega Eesti elanik saab eesti keelt kasutama

riigikeele omandas. Keele mitteomandamist seoti

hakata siis, kui ta on omandanud keelenormi, väl-

avalikus diskursuses eelkõige isikliku tahtmatusega,

dib / püüab vältida aktsenti ja emakeele mõjutusi,

sellest johtuvalt tuli inimesi keeleõppeks sundida,

kujunes välja juba nõukogude ajal. See mõjutas

kasutades karistusmeetmeid, nagu rahatrahv või

tugevasti eesti keele õpetamist teise keelena 1990.

ametikohast ilmajäämise võimalus. Alles teisel

aastatel (kohati ka praeguseni) – õpe keskendus

iseseisvuskümnendil töötati välja keeleõppe

peamiselt kirjakeele normi ja õpikutekstide kor-

toetamiseks vajalikud infrastruktuurid. Venekeelse

rektselt pähe õppimisele.

elanikkonna hoiakute mõjutamine on üsna hästi

Keelekasutuse uuringud näitavad, et teise keele

õnnestunud – enamik möönab, et eesti keele oskus

õpe ei seisne mitte selle võimalikult korrektses

on töö saamisel oluline või lausa möödapääsmatu

omandamises, vaid on pikaajaline keeruline prot-

ning et ainult vene keelega Eestis probleemitult

sess, mis toob kaasa ka muutuse enese sotsiaalses

enam läbi ei saa.

ja kultuurilises positsioneerimises.

Autorid eristavad kaht tüüpi motivatsiooni riigiset ja integratiivset. Instrumentaalne motivatsioon

on nii Eesti meedias, haridussüstee”misKahjuks
kui ka ühiskonnas normiks ükskeelsus (eesti

on seotud ratsionaalse sooviga keele kaudu saa-

keelt peab rääkima nagu eestlane ja inglise keelt

vutada selgeid hüvesid (paremad hinded, hea

nagu inglane) ning tavaks on tähtsustada keele

töökoht, kõrgem palk vms). Integratiivne motivat-

normi säilimist ja kaitset teiste keelte mõjude eest.

sioon aga tähendab soovi kasutada enamusrühma

Eespool kirjeldatud polükeelsus kui keelelise

keelt selleks, et samastuda, jagada ühist sotsiaal-

kohanemise protsess on selles kontekstis tõlgen-

set ruumi, olla tunnustatud. Uurimistulemused

datud kui normiväline, isegi häbiväärne – kui sa

näitavad, et aastatel 1990–2008 on tugevnenud

korralikult rääkida ei oska, siis parem ära üldse

instrumentaalset motivatsiooni toitvad veendu-

räägi. (EIA 2010/11, lk 123)

keele omandamisel ja kasutamisel: instrumentaal-

mused – eesti keel on vajalik hea töökoha saamiseks, onupojapoliitika ja head tööoskused üksi ei
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On alust arvata, et vähene tolerantsus keeleliste

on see toonud kaasa hulga (hariduspoliitilisi,

variatsioonide suhtes mõjub pärssivalt keelelisele

pedagoogilisi ja kultuuripsühholoogilisi) prob-

lõimumisele, eriti olukordades, kus see on juba

leeme, kuidas kultuuri- paljususe sissetungiga

eelnevalt raskendatud isiku ea, sotsiaalse posit-

toime tulla, sest eesti koolid õpetavad nii ajalugu,

siooni või geograafilise asukoha tõttu.

ühiskonnaõpetust kui ka eesti keelt lähtudes eestlastest ja eesti kultuurist. (EIA 2010/11, lk 124)

keele õpe teise keelena on alles üsna
”noorEestikontseptsioon.
Selle aluseks peaks olema

Riigikeele oskus sotsiaalse eristajana

käsitlus eesti keelest kui eri kultuure ühendavast,

Nii objektiivsed andmed kui ka küsitlustes esile

neutraalsest keelest, mille omandamine ja omaks

tulev enesehinnang viitab sellele, et muu ema-

pidamine ei tähenda oma kultuurilisest kuulu

keelega inimesed seovad head riigikeele oskust

vusest loobumist, vaid kultuurilise tõlkimise võime

parema sissetuleku võimaluse ning kõrgema

omandamist. (EIA 2010/11, lk 123)

staatusega. Neile, kes keelt üldse ei oska, vaadatakse ülalt alla. Vähemalt keelehoiakute suhtes on

Ühiskonna sotsiaal-majanduslikku

poliitikutel seega õnnestunud püstitatud eesmärk

struktuuri kätketud mõjutegurid

saavutada, parandada riigikeele staatust etniliste

Lisaks keelepoliitikast ja keelekorraldusest tule-

vähemuste hulgas. Sellel arengul on aga oma

nevatele teguritele ei soosi Eesti ühiskonna sot-

varjuküljed. Inimesi, kes eesti keelt eri põhjustel

siaal-majanduslik struktuur kohati eesti keele kiiret

ei ole suutnud ära õppida, ähvardab oht sattuda

ja valutut omandamist. Paljudel venekeelsetel

veelgi suuremasse sotsiaalsesse isolatsiooni, mis

koolinoortel ja nende õpetajatel on endiselt liiga

takistab ka keeleoskuse parandamist. Nad võivad

vähe otseseid kontakte eestlastega. Probleem on

mitte leida tööd või töötavad kohtadel, kus neil

eriti terav Ida-Virumaal, kus venekeelsed elavad

puudub otsene kontakt (eestikeelsete) klientidega

sisuliselt omaette enklaavides ning nii eestlased kui

ja kus nende töökaaslased on sarnases olukorras

ka eesti poliitikud hoiavad sealt eemale, sest nad

monokeelsed vähese või olematu eesti keele osku-

ei pea Ida-Virumaa endisi tööstuslinnu enam eesti

sega inimesed. Tekib nõiaring, kus süvenev madal

linnadeks. Eraldi sotsiaalsetes ruumides elamise

sotsiaal-majanduslik enesehinnang ja keeleline

praktika on tugevasti juurdunud ka Tallinna linna-

lootusetus teineteist võimendavad.

osades. Noorte jaoks jääb peamiseks eesti keele

Lihtsalt hea eesti keele oskus ei taga samas

kasutuse kohaks koolitund, samas ainult koolitun-

venekeelsetele eestlastega sarnaseid karjääri- ja

nis õppimisest keeleoskuse parandamiseks ei piisa.

palgavõimalusi. Selleks on vaja väga head kir-

Paljude venekeelsete gümnaasiumide ja kesk-

jalikku keeleoskust, mis kinnitab, et kirjakeele

eriõppeasutuste lõpetajate kehv eesti keele oskus

normil on kõrge turuväärtus. Nagu kvalitatiivsed

raskendab töö leidmist ja edasiõppimist Eesti

uuringud on näidanud, võib kirjakeele normi

kõrgkoolides. See on omakorda kaasa toonud

valdamine muutuda tööalaste võimusuhete

palgalõhed eestlaste ja venekeelsete töövõtjate

kehtestamise vahendiks ning töötaja kollektiivi

vahel, suurema töötuse venekeelsete hulgas ning

omaksvõtu kriteeriumiks. Tõenäoliselt võivad sel-

venekeelsete noorte halvemad karjäärivõimalused.

lised kogemused ka pärssida keele omandamisel
integratiivset motivatsiooni ning toita kahtlust, et

Paradoksaalselt toetab eraldatud kooli”süsteem
assimileeruvat kohanemist – paljud

(heast) keeleoskusest üksi ühiskonda lõimumisel

edumeelsemad ja sotsiaalselt paremal järjel

nt perekonnanime eestipäraseks muutmist.

ei piisa ning tegelikult oodatakse assimileerumist,

venekeelsed vanemad eelistavad saata oma
lapsed eestikeelsetesse koolidesse. Ka koolidele
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Normatiivne ja kontrollile suunatud keele
”poliitika
ei suuda enam vastata nendele väljakut-

vene keelde iseloomustab pigem instrumentaalne,

setele, mida toob kaasa Eesti uus positsioon üha

konna hoiak läti keele suhtes on positiivne.

pragmaatiline lähenemine. Venekeelse elanik-

avarduvas ja globaliseeruvas maailmas. Eesti
väiksus ja demograafilised eripärad ei võimalda

Leedu etnolingvistilised vähemused

kopeerida mujal Euroopas kasutatud lahendusi.

ja nende keeleline kohanemine

Eestil endal tuleb olla innovatiivne, kasutades ja

Enamik Leedus elavatest vähemustest võis koda-

julgustades rohujuure tasandil tekkinud initsia-

kondsusseaduse nullvariandi tõttu omandada

tiive, mis pakuvad lahendusi ja alternatiive üha

Leedu kodakondsuse, mis süvendas üldist positiiv-

süvenevale keele- ja rahvusgruppide vahelisele

set hoiakut keelelise lõimumise suhtes. Kiiresti käivi

eraldumisele. (EIA 2010/11, lk 125)

tati leedu keele kui teise keele õpetamise süsteem.
Suurem osa Leedu venekeelsest elanikkonnast on

Keeleline lõimumine Lätis

praeguseks kaks- või mitmekeelsed. Suurem osa

Venekeelse elanikkonna läti keele oskus on tasapisi

täiskasvanutest, kes töötavad leedu keele oskust (ja

paranenud. Kui veel 1996. aastal vastas 41% vene

kasutust) nõudvatel ametikohtadel, on keeleeksami

emakeelega inimesi Lätis, et nad ei oska ühtegi

läbinud ning saanud nõutud taseme tõendi.

muud keelt, siis aastal 2008 oli monokeelseid vaid

Leedulaste selge ülekaalu tõttu rahvastikus

10%. Praeguseks on iga teine muu emakeelega

pakub ka igapäevaelu Leedu keelelistele vähemus-

inimene suuteline end läti keeles kas heal või kesk-

rühmadele leedu keele praktiseerimisvõimalusi.

misel tasemel väljenduma. Hea on enesehinnan-

Lisaks töökohale ja ametiasutustele kasutatakse

guline riigikeele oskus noorte seas – 73% vastanuist

leedu keelt järjest sagedamini ka perekonnasise-

nooremas vanusegrupis (15–34-aastased) hindas

selt, suhtluses perekonna noorimate liikmetega.

oma keeleoskust keskmiseks või heaks.

Ka kõige multikultuursemates linnades Vilniuses

Hea ja keskmise läti keele oskusega inimeste

ja Klaipėdas on leedu keele mitteoskajaid alla 1%.

hulk on kasvanud eriti perioodil 2004–2008. See
oli majanduskasvu aeg, mil inimeste töölevõtmisel

Kokkuvõte

esitatud keelenõuded liberaliseerusid. Erinevalt

Leedu tulemused nii sotsiaalse kui ka keelelise lõi-

Eestist on Lätis vähem eeldusi, et noored võtavad

mumise osas on Balti riikidest parimad, mida on

omavahelises suhtluses abiks inglise keele, sest

kindlasti soodustanud suurem leedulaste osakaal

vähemusgrupi läti keele oskus on parem kui inglise

rahvastikus. Samas mängivad leedu keele posit-

keele oskus.

siooni tugevnemisel ühiskonnas olulist rolli ka

Vene keelt peeti 2009. aastal Lätis ikka veel

leedu keele õpet ja õpetamist puudutavad reformid.

rahvastevahelise suhtlemise keeleks. Ühelt poolt

Eestis ja Lätis on keelelist lõimumist rasken-

väidavad venekeelsed vastanud, et riiklikes asu-

danud muu emakeelega inimeste suurem osa-

tustes ja omavalitsustes toimub kogu suhtlus läti

kaal elanikkonnas. Nende riikide keelekorraldus

keeles (47%) või peamiselt läti keeles (36%). Samal

ja -ideoloogia on üldjoontes sarnased, kaasa

ajal väidab 62% venekeelsetest vastanutest, et

arvatud gümnaasiumi riigikeelsele 60 : 40 õppele

viimase viie-kuue aasta jooksul pole nad olnud

ülemineku reform. Erinevalt Eestist on Lätis siiski

olukorras, kus neid poleks poes või ametiasutuses

olemas kakskeelse õppe kogemus põhikoolis.

vene keeles teenindatud.

Eestiga võrreldes on Lätis vene keele positsioon

Nende lätlaste hulk, kes leiavad, et hea vene

tugevam. Kuigi muutused tööotsijatele esitatavates

keele oskus on oluline, on kasvanud – kui 1997.

keelenõudmistes, ümberkorraldused vähemuste

aastal nõustus sellega 62%, siis 2008. aastal 73%.

hariduses ning täiskasvanute keeleõppes ja testi-

Venekeelse elanikkonna suhtumist nii läti kui ka

mises on läti keele oskust tunduvalt parandanud,
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on keeleline käitumine jäänud suures osas samaks –

sele õppele üleminek probleemi lahendab, sest sot-

vene keelt kasutatakse endiselt ulatuslikult poola-

siaal-majanduslikult kehvemal järjel perede lapsed

metlikus ja eraviisilises suhtluses, samuti ei peeta

ilmselt gümnaasiumi ei jõuagi. Seetõttu on oluline

seda probleemiks avalikus sfääris.

alustada kakskeelse õppega juba põhikoolis.

Võrreldes Eestiga on Lätis tööturg etnilis-keele
liselt vähem segregeerunud, tööturule pääsemine
ja sellega kaasnevad karjäärivõimalused võivad
ajapikku soosida riigikeele täiendamist ja kasutamist. Kakskeelse hariduse käivitamine Lätis juba

Vähemuste haridus keele- ja
lõimumispoliitika kontekstis
Anu Masso, Katrin Kello,
Svetlana Djačkova

põhikooli tasemel mängib samuti olulist rolli,
võimaldades noortel, kes ei ole huvitatud edasi-

Praegu õpib Eestis muukeelsetes koolides umbes

õppimisest ning soovivad tööle minna, saavutada

viiendik ja Lätis veerand õpilastest. Tegu ei ole

vajalik läti keele oskus põhikoolis.

eraldi
s eisvate koolisüsteemidega nagu nõu

Eestis, kus sotsiaalne, majanduslik ja geograafi-

kogude ajal – alates 1990-ndate lõpust kehtivad

line segregeerumine on suurem kui Lätis ja Leedus,

riigi- ja venekeelsetes koolides ühised õppekavad

võivad ranged keele korrektse kasutamise nõuded

ja sarnased õpikud (v.a keeleainete osas). Alates

sümboolset piiri keelegruppide vahel veelgi süven-

1990. aastatest on suurendatud ka riigikeelse

dada. On oht, et ettevõtlikumad, keeleoskuse ning

aineõppe osakaalu seni venekeelsetes koolides.

hea haridusega venekeelsed noored löövad käega

Praegu eeldavad seadused, et endised venekeel-

ja otsivad tööd mujal. Ulatuslikum väljaränne toob

sed keskkoolid/gümnaasiumid peavad pakkuma

kindlasti kahju Eesti majandusele ning tekitab vaja-

60% ulatuses riigikeelset aineõpet. Mõlema maa

duse tuua kõrgharidusega spetsialiste sisse mujalt.

reformide eesmärgiks on kuulutatud muukeelsete

See omakorda suurendab inglise keele kasutamist

noorte parem toimetulek tööturul ja kõrgkoolis.

töökohal, nt inseneride ja tööliste vahelises suhtlu-

Praegu puuduvad tõendid selle kohta, kuidas

ses. Keeleoskus ei tähenda mitte vaid grammatika

võib riigikeelsele õppele üleminek mõjutada Eesti

ja häälduse valdamist, vaid ka julgust, soovi ja

venekeelsete koolide õppekvaliteeti. On tõenäoline,

oskust keelt kasutada ning siinkohal mängib suurt

et vähemalt alguses langeb õppeedukus nende

rolli eestlaste valmisolek suhelda ning heatahtlik

õpilaste puhul, kelle jaoks eesti keeles õppimine on

suhtumine keeleõppijatesse.

uus. Samas pole Lätis lätikeelsele õppele üleminek

Eesti suurimaks proovikiviks on üsna suur geo-

mõjutanud negatiivselt sealsete vähemuskoolide

graafiliselt eraldatud ja sotsiaalselt ning ka majan-

õpilaste PISA ja riigieksamitulemusi, kuigi osutatud

duslikult tõrjutud venekeelsete grupp, kelle puhul

on arusaamise sügavuse vähenemisele. On vähe

senised keeleõppe meetodid ja keelepoliitilised

teada, kuivõrd vene emakeelega õpilastele suuna-

strateegiad ilmselgelt tulemusteni ei vii. Lootus,

tud koolides läti keelt tegelikult kasutatakse. Seega

et see grupp kas kolib Eestist ära või sureb aega-

võiks öelda pigem ettevaatlikult: teisekeelne õpe

mööda välja, pole õigustatud, sest sotsiaalne ja

ei pruugi tingimata halvendada hariduse kvaliteeti

majanduslik tõrjutus, nt Lääne- Euroopast tuntud

ega ainespetsiifilisi õpitulemusi. Siiski näib Lätis

getostumine, kandub edasi ka uuele põlvkonnale,

leidvat kinnitust tihtipeale väljendatav lootus, et

kellel on juba tunduvalt raskem tõrjutusest välja

riigikeelne õpe suurendab venekeelsete noorte

murda. Kogemus näitab, et sellises mastaabis sot-

julgust minna riigikeelsesse kõrgkooli.

siaalse probleemi lahendamiseks jääb keeleõppest
üksi väheseks.

Artikli aluseks olevad küsitlused näitavad
autorite arvates, et juhul, kui seada eesmärgiks

Selles olukorras on haridussüsteemil võtmeroll.

sisuliselt edukas üleminek (st mitte ainult poliitiline

On vähe lootust, et gümnaasiumi tasemel eestikeel-

või õiguslik põhimõttekindlus), peaks üleminek
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teisekeelsele õppele toimuma pigem aeglaselt ja

peamiseks hea eesti keele oskusega õpetajate

samm-sammult, lähtudes kooli võimalustest ja

vähesuse probleemi lahenduseks. Ühelt poolt pole

võttes arvesse eri piirkondade keelelist ja sotsiaal-

just Ida-Virumaal võimalik sellist lahendust kii-

set eripära. Samuti tuleks julgustada riigikeelsele

resti pakkuda. Teisalt võib see teatud juhtudel olla

õppele üleminekut juba põhikoolis, ning eriti just

problemaatiline ka kultuurilistel põhjustel, eriti n-ö

nendes ainetes, mida samad õpilased õpivad eesti

etniliselt tundlike ainete (nt ajalugu, ühiskonna

keeles ka gümnaasiumis. Siin võiksid Eesti vene-

õpetus) puhul.

keelsed koolid järgida Läti venekeelsete koolide

Kokkuvõttes võib seega öelda, et riigikeelne õpe

eeskuju, kuigi ettevaatlikult, sest mehaaniline ja

võib küll olla lõimiva ja demokraatliku potentsiaa-

läbimõtlemata õppekeelevahetus ilma tegeliku

liga tänu haridussüsteemis endiselt eksisteeriva

dialoogi ja vastastikuse toetuseta keele- ja aine-

segregatsiooni vähendamisele, kuid selle potent-

õpetajate vahel võib mõjuda kahjulikult.

siaali realiseerumist takistab koolide konkurents

Olukorras, kus õpilaste arv väheneb ning polii-

või koguni ellujäämisvõitlus. Eestikeelsele või kaks-

tika soodustab suuri gümnaasiume, on koolid

keelsele õppele ülemineku õnnestumine sõltub nii

sunnitud omavahel konkureerima, seetõttu või-

osapoolte suhtluse õnnestumisest kui ka reaalse

vad koolide ja õpetajate tegelikud mured jääda

toetuse (nt õpetajate koostöö, õppematerjalide,

lahti rääkimata. Venekeelsete koolide direktorite

tugigruppide) kättesaadavusest. Sellegi poolest

motiivid õppekeele muutmiseks on olnud erine-

tuleb arvestada haridusmuutuste olemuslikku

vad – õpilaste keeleoskuse ja konkurentsivõime

aeglust. On võimalik, et nende tulemusi näevad

parandamisest lisafinantside saamise ning pigem

alles järgmised põlvkonnad.

formaalse seadusejärgimiseni.
Samuti vajab endiselt tähelepanu venekeelsete
koolide õpetajate eesti keele oskus. Ka valda
valt negatiivne hoiak haridusmuutuste suhtes
ei soodusta heal tasemel eestikeelse aineõppe
rakendamist. Selliste probleemide lahendamine

Muutuvad keelehoiakud ja keelekasutus
Balti riikides Euroopa Liidu kontekstis
Triin Vihalemm, Maarja Siiner,
Ineta Dabašinskienė, Violeta Kalėdaitė

on aga peaasjalikult koolijuhtide (direktorite ja
õppealajuhatajate) õlul. Seetõttu vajaks koolijuhid

Euroopa Liidu üheks võtmetunnuseks peetakse

täiendusõpet selles, kuidas muutuste olukorras

kodanike mitme võõrkeele oskust. Balti riigid on

kooli juhtida.

siinsete elanike võõrkeelte oskuse poolest Euroo-

Õpetajad omakorda ei vaja mitte ainult keele-

pas esirinnas. Mitme võõrkeele valdamine on

õpet, vaid ka metoodilist nõustamist ja emotsio-

prestiižikas ja juhi kohal töötajalt oodatakse peale

naalset tuge. Õpetajate mured ja nn psühholoogi

vene ja inglise keele oskuse ka mõne kolmanda

lised barjäärid mõjutavad ka õpilasi ning võivad

võõrkeele oskust. Samas on märgata, et üldine

seostuda laiemate sotsiaalsete probleemidega,

võõrkeelte oskus piirdub tihti suure rääkijaskonna

neid tugevdades.

ja kõrge turuväärtusega keelte, nagu inglise ja/

Omaette valdkond on eesti keeles õpetanud

või vene keele oskusega. Erandina tuleb mainida

õpetajate valmisolek anda tunde vene emakee-

tüpoloogiliselt sarnaste naaberkeelte oskust, nagu

lega õpilastele. Sobivat täienduskoolitust vajavad

soome keele oskus (Põhja-)Eestis ja poola keele

nemadki. Siiski, ka adekvaatse täienduskoolituse

oskus Leedus. Keelegruppide vaheline suhtlus toi-

korral ei tohiks eestlastest õpetajate suundumist

mub Balti riikides peamiselt inglise või vene keeles.

endistesse venekeelsetesse koolidesse (arves-

Vene keel on mitteametlik lingua franca peamiselt

tades seda, et õpilaste hulk nii vene kui ka eesti

Lätis ja on märke sellest, et Eestis kujuneb mitte-

gümnaasiumites väheneb) pidada ainsaks või

ametlikuks lingua franca’ks inglise keel.
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Balti riikide elanikud paistavad EL-i kontekstis

demokraatia poliitilise režiimina oleks elujõuline.

silma üsna hea võõrkeelte oskusega ning positiivse

Analüüsitavateks elementideks on näiteks mitme-

hoiakuga võõrkeelte õppimise ja vajalikkuse suhtes,

sugused riigi institutsioonid, aga ka parteisüsteem,

kuid õpetatavate võõrkeelte hulk jääb nii riikide

poliitilised hoiakud, põhiõiguste kaitse, sotsiaalne

väiksust kui ka õpetajate väljaõppe, leidmise ja

usaldus, korruptsioon ja hea valitsemine.

tasustamise raskusi silmas pidades ilmselt ka tule-

Kõik need nähtused mõjutavad oluliselt inim

vikus piiratuks. Arendamist ja parandamist vajaks

arengut oluliselt, luues vajalikud eeldused ühis-

Balti riikide keelte õpetamine võõrkeeltena, nii uus-

konna sotsiaal-majanduslikuks arenguks. Need

tulnukatele kohapeal kui ka Euroopas, kasutades

määravad inimeste rahulolu riigi ühiskondliku

innovatiivseid ja kasutajasõbralikumaid meetodeid.

korraga ning paljus ka oma eluga tervikuna. Need

Et keeleoskus sõltub võimalusest keelt kasutada,

panevad aluse inimestevahelisele usaldusele ning

raskendab muukeelsete keelelist lõimumist lätlaste

koostööle, mis omakorda on inimarengu pea

ja eriti eestlaste nõukogude ajal välja kujunenud ja

miseks lähtekohaks.

senini levinud vähene tolerants riigikeele (vigase)

Valitsuse stabiilsuse, institutsioonide usalda-

kasutamise suhtes muukeelsete poolt ja eirav

mise ja parteisüsteemi konsolideerumise näitajad

keeleline käitumine (keelegruppide vaheliste kon-

on Eestis suhteliselt kõrged. Sedalaadi edu aga

taktide vältimine, vestluse käigus üleminek vene

peidab tervet hulka olulisi puudujääke, mille ees

või inglise keelele). Kuigi reaalsuses on paljud Balti

Eesti demokraatia endiselt seisab. Näiteks ei ole

riikide elanikud polükeelsed, raskendab ametliku

Eestis ikka veel toimunud selget valimistejärgset

ükskeelsuse (riigikeelsuse) diskursus polükeelse

valitsevate erakondade ja opositsiooni vahetumist.

keelekasutuse eripäradega harjumist.

Paremtsentristid on põhimõtteliselt võitnud kõik
viimase kahekümnendi valimised, ainus erand oli
1995. aasta. Demokraatia konsolideerumine mõne

6. POLIITILINE ARENG
TOIMETAJA VELLO PETTAI
Autorid Vello Pettai, Daunis Auers,
Aine Ramonaite.

teoreetiku (näiteks Samuel Huntingtoni) jaoks on
seejuures võimu selge vahetumine vastanduvate
jõudude vahel lausa tähtsaimaks demokraatia
kinnistumise kriteeriumiks. Eestis, erinevalt Leedust,
ei ole seda veel sündinud.

Sissejuhatus
Postkommunistlike riikide poliitilist arengut võib

Üldine demokraatlik areng

mõista ja hinnata eri viisil. Aastaid on uurijate

Peatüki autorid selgitavad oma lähenemist demo-

keskseks küsimuseks olnud see, millal ja kuidas

kraatiale kui spetsiifilisele poliitilisele režiimile.

saavutatakse nendes riikides demokraatia konsoli
mõttelise küsimusega, on see samal ajal küllaltki

Nüüdisaegsed demokraatiad põhinevad
”konstitutsionalismil,
tõhusal valitsemisel ning

lihtsustatud, kuna vastusevariante on tegelikult

mitmesugustel kodanikuõigustel ja -vabadustel.

vaid kaks: kas demokraatia on konsolideerunud

Neist esimene on seotud põhiseaduslike reeg-

või mitte. Seega jääb mulje, nagu oleks olemas

lite järgimisega (sh võimude lahususega) ning

mingisugune maagiline piir, mida ületades saa-

teine valitsuste stabiilsusega. Kodanikuõigused

vutaks riik igavese demokraatliku õndsuse.

ja -vabadused aitavad aga igal inimesel oma

deerumine. Ehkki tegu on tõepoolest väga põhi-

Aruandes esitatud analüüsid on poliitilisele aren-

võimeid parimal moel rakendada. Kui neid kolme

gule lähenenud komplekssemalt, jagades polii-

komponenti ei järgita, satub demokraatia kui

tilised süsteemid väiksemateks komponentideks

poliitiline režiim ohtu. (EIA 2010/2011, lk 144)

ning küsides, kuidas need vastastikku toimivad, et
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Juhitakse tähelepanu sellele, et Eesti põhisea-

stabiilsed kui paljudes teistes postkommunistlikes

duslik kord on näinud suhteliselt vähe konflikte

riikides ning endiselt jäävad nad püsivuse poolest

ja muutust, võimude tasakaalu süsteem paistab

alla Lääne-Euroopa keskmisele, on nende polii-

olevat suuremal määral konsensuslikult paigas

tikategemise efektiivsus olnud piisav, et viimase

kui Lätis või Leedus. Vastasseisud presidendi ja

kahe kümnendi jooksul algatada ning rakendada

peaministri vahel on olnud samuti sagedasemad

laiaulatuslikke ühiskondlikke reforme. Seejuures

Lätis ja Leedus, kus president on mitmel juhul

ei ole tegemist mingisuguse iseäranis Balti riiki-

väljendanud rahulolematust võimul olevate

dele omase tunnusega, pigem üldise tendentsiga

peaministrite tegevusega ning avaldanud survet

arenenud demokraatiaga maades: üha enam

nende tagasiastumiseks.

kipub täitevvõim omandama eesõigust seadusandlike kogude ees, juhtides seeläbi sisuliselt

Valitsuste stabiilsus ja tõhusus

poliitikat hoolimata valitsuskabinettide ebasta-

Poliitilise arengu ja demokraatia konsolideerumise

biilsusest ning parlamentide formaalsest põhi-

järgmine analüüsitasand on seotud täitevvõimu

seaduslikust järelevalvest.

tegevusega, täpsemalt valitsuse stabiilsuse ning
mul püsima eelmistest valimistest järgmisteni, siis

valitsused kasutavad kirjeldatud meet”meidKuiülearu,
väheneb nii parlamentide tõsiselt-

postkommunistlikes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides

võetavus kui ka kodanike usaldus demokraatliku

on seda suutnud vähesed valitsused. See annab

korra vastu. Selle tagajärjel süveneb demokraatia

alust kahelda nende riikide demokraatlike institut-

defitsiit ning poliitiline künism. Kõigis kolmes Balti

sioonide tugevuses, samuti erakondade suutlikku-

riigis, kuid eriti Lätis ja Leedus, on selles küsimu-

ses moodustada püsivaid valitsuskoalitsioone ja

ses olnud arengusuund pigem halvemuse poole.

valitsuste poliitikate tõhususes. Kui koalitsioonid,

(EIA 2010/11, lk 148)

tõhususega. Kui ideaalis peaksid valitsused või-

peaministrid ja ministrid vahetuvad sageli, siis kuidas on üldse võimalik kestvat poliitikat järjepidevalt

Kodaniku- ja poliitilised õigused

rakendada? Osaliselt on sellele küsimusele vas-

Balti riikide poliitilise arengu oluliseks kriteeriu-

tuseks asjaolu, et Kesk- ja Ida- Euroopa riigid on

miks oli kodaniku- ja poliitiliste õiguste kaitse

üldiselt omaks võtnud tsentripetaalse valitsemise

ning tugevus. Kõigi kolme Balti riigi põhiseadustes

mudeli. See tähendab, et täidesaatev võim kipub

pühendatakse märkimisväärne osa elanikkonna

aja jooksul omandama üha suuremat tähtsust,

nüüdisaegsete demokraatlike õiguste loetlemisele.

kuna parteid muutuvad parlamendis ühtsemaks

Nende õiguste kaitseks loodud institutsionaalsed

(s.t toetavad järjepidevalt valitsust) ning poliitika

mehhanismid kolmes riigis on aga erinevad. Üksnes

tegemine läheb keerulisemaks ja enam profes-

Eesti põhiseaduses on nende õiguste tagamiseks

sionaalseks. Seega, kuigi konkreetsed kabinetid

määratletud ametlik institutsioon – õiguskantsler –,

tulevad ja lähevad, jääb täidesaatev masinavärk

kelle kohustused 1999. aastal ühendati klassikalise

toimima: rakendatud on piisavalt palju otsuseid,

ombudsmani omadega. Leedus loodi 1994. aastal

et hoida reforme ja väljatöötatud arenguteid järje

eraldiseisev ombudsmani institutsioon, täpsemalt

pidevalt käigus. Vello Pettai ja tema kaasautorid

Leedu parlamendi spiikri poolt ametisse nimeta-

on esile toonud järgmise olulise ohutendentsi Balti

tud viiest ombudsmanist koosnev ametkond. Lätis

riikide demokraatia arengus:

asutati 1995. aastal riiklik inimõiguste büroo kohustusega läbi vaadata üksikisikute kaebusi seoses

on Balti riikides valitsuse stabiil”suseKokkuvõtvalt
ja efektiivsuse vahel olnud huvitav pöörd-

teist aastat ning alles 2006. aastal loodi ametlik

võrdeline suhe. Kuigi valitsused ei ole olnud nii

ombudsmani büroo.
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Laiemas rahvusvahelises plaanis esitatakse

meediavabadusele, kodanikuühiskonna arengule,

andmed põhiõiguste kaitse kohta, lähtudes hin-

kohtusüsteemile, valitsemisstruktuuridele ja korrup

nangutest, mida on kogu maailma hõlmavate liit

tsioonivastastele poliitikatele. Sellegi 7-pallise näi-

indeksite kaudu Balti riikide demokraatiale andnud

taja puhul on Balti riikide tulemused samaväärsed

uurimiskeskused Freedom House või Economist

või koguni paremad kui Kesk- ja Ida-Euroopa riikidel

Intelligence Unit. Nende indeksite eeliseks on

keskmiselt. Maksimumile (skoor 1) lähimad demo-

asjaolu, et need võtavad arvesse spetsiifilisi demo-

kraatia skoorid on viimasel viiel aastal Sloveenial

kraatiaprotsesse, mitte pelgalt formaaljuriidiliste

(1,93) ja Eestil (1,96), neile järgnevad Läti (2,18),

institutsioonide olemasolu. Nende demokraatiain-

Tšehhi (2,21) ja Leedu (2,25). Poola (2,32) ja Ungari

deksite sisu hõlmab ka abstraktsemaid nähtusi,

skoorid (2,39), mis olid esimesel aastakümnel Balti

nagu kodanikuvabaduse austamine, meediava-

riikidest paremad, on läbi teinud tugeva allakäigu

badus, kodanikuühiskonna tugevus ning korrupt-

ning viimastel aastatel jäänud tahapoole, nii nagu

sioonitõrje. Võrdlustes on märkimisväärselt häid

ka Slovakkia (2,68). Pingerea lõpus on ebademo-

tulemusi saavutanud Skandinaavia riikidest kuju-

kraatlikud riigid Venemaa (6,14) ja Valgevene (6,50).

nenud Baltimaadele positiivne eeskuju. Sõltuvalt

Veidi teistsuguse hinnangu annab aga 2006.

kasutatavast indeksist läheb Baltimaadel paremini

aastal ajakirja Economist koostatud demokraatia

kui teistel postkommunistlikel riikidel ning ühtlasi

indeks. Selle alusel hinnatakse Balti riike „vigasteks

saavutab Eesti enamasti oma kahest lõunanaab-

demokraatiateks”, kuna nende tulemus viie näitaja

rist kõrgema koha (tabelid indeksite väärtustega

alusel (valimised, valitsuse toimimine, poliitiline

paljude aastate lõikes vt EIA 2010/2011, lk 149–150).

kaasatus, poliitiline kultuur ja kodanikuvabadus) jäi

Freedom House koostab demokraatia arengut

kümnepallisel skaalal alla 8,0. Selle indeksi koha-

kajastavat kahte indeksit. Neist esimene mõõdab

selt paiknevad kolm Balti riiki samas kategoorias

vabaduse üldist määra maailmas (Freedom in the

teiste postkommunistlike Euroopa Liidu liikmesrii-

World), teine aga demokraatlikku arengut spet-

kidega, ehkki Tšehhi ja Sloveenia on ületanud 8,0

siifiliselt postkommunistlikes riikides (Nations in

piiri ning astunud seega „täielike demokraatiate”

Transit). Mõlema indeksi järgi on Balti riikidel läi-

hulka. Ukraina ja Moldova on samuti „vigased

nud võrdlemisi hästi: pärast taasiseseisvumist on

demokraatiad”, samas kui Venemaad nimetatakse

Freedom House neid põhiliselt liigitanud „vabade”

„hübriidrežiimiks” ja Valgevenet „autoritaarseks

ühiskondade hulka. Vaid 1990. aastate alguses

režiimiks”.

halvendasid Eesti ja Läti tulemusi probleemid kodakondsuse määramise seaduste ning vähemuste

Valimised ja erakonnad

õigustega. 1997. aastaks olid aga olid kõik kolm
Balti riiki saavutanud poliitiliste õiguste osas mak-

Demokraatia perspektiivist vaadatuna peaks sel-

simumtulemuse („täiesti vaba”). Kodanikuõiguste

leks, et kõik olulisemad ühiskonnarühmad oleksid

areng on kulgenud tõusvas joones: kui 1990-ndate

esindatud, riigis tegutsema piisav arv eriilmelisi

aastate esimesel poolel hinnati kodanikuvabaduste

erakondi, mis valimistel omavahel mõõtu võta-

seisu numbriga 3 ehk „peaaegu vaba”, siis aastaks

vad. Teisalt aga ei tohiks parteisüsteem olla liiga

1995 saavutasid kõik kolm riiki tulemuse 2 („vaba”)

killustatud, kuna see tooks kaasa lõhestatuse ja

ja aastateks 2004−2005 parima võimaliku tule-

otsustusvõimetuse.

muse 1 („täiesti vaba”).

Autorid leiavad, et Balti riikides on parteisüs-

Alates 1997. aastast mõõdab Freedom House

teemid üldiselt muutunud viimase kahe kümnendi

eraldi postkommunistlike riikide demokraatia

jooksul vähem killustatuks, tulenevalt valijate

tugevust näitaja Nations in Transit abil, pööra-

koondumisest stabiilsemate ja elujõulisemate

tes spetsiifilist tähelepanu vabadele valimistele,

parteide ümber.
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Selle trendi loogika on võrdlemisi lihtne: era”kondadel
tekib järk-järgult teatav kuvand, bränd,

riikides aga tõi majanduse kiire ümberstrukturee-

ning samuti kasvab aja jooksul nende usaldus-

muuta: paljudest vaestest said ümberkorralduste

väärsus. Valijad hakkavad aja jooksul valimiste ja

tuules kiiresti rikkad. Seega, ehkki sugugi kõigil ei

avaliku arvamuse küsitluste kaudu ette nägema,

õnnestunud ühiskondlikul redelil tõusta, valitses

mis parteid tõenäoliselt saavad valimistel esinda-

valdavalt arusaam, et muutused on võimalikud.

tuse ning millised mitte. Valijad koondavad seega

Sedasama võis näha poliitikas: valijate eelistused

oma eelistused edukamate erakondade ümber,

ei olnud defineeritud nende sotsiaal-majandusliku

et mitte raisata oma häält nõrgemate võistlejate

positsiooniga, vaid olid tihtilugu avatud, seega ka

peale. (EIA 2010/11, lk 151)

mõjutatavad karismaatiliste juhtide või uute poliiti-

rimine kaasa suurema võimaluse sotsiaalset klassi

kasse astujate poolt, sõltumata nende ideoloogiast.
Leedu moodustab selles suhtes erandi, kuna

Vasaku-parema ideoloogilised lõhed ilmusid alles

sealne valimistel osalevate erakondade arv on 1992.

pärast ühiskondliku kihistumise püsivamaks muu-

aastaga võrreldes enam kui kahekordistunud. 1990.

tumist, umbes selle sajandi esimesel kümnendil.

aastate alguse tugev bipolaarne ideoloogiline lõhe

Balti riikides on suuresti nähtavad needsamad

(antikommunistid vs. endised kommunistid) kadus

arengumustrid: klassikaline vasaku-parema vas-

2000. aastate alguseks, mil kerkisid esile uued era-

tandus ega ka teised ‘traditsioonilised’ lõhed ei ole

konnad, mis hakkasid vanadele väljakujunenud

kunagi välja arenenud. Ainult Leedus kerkis algul

erakondadele konkurentsi pakkuma. Kuna aga ka

esile näiliselt struktureeritud poliitiline lõhe, mis

vanad parteid jäid pärast seda Leedus endiselt

baseerus suuresti antikommunistlikul-postkommu

tegutsema, tõusis nii valimistel osalevate kui ka

nistlikul jaotusel. Eestis ja Lätis on kaua aega

parlamendis esindatud erakondade arv.

esiplaanil olnud etnilised lõhed. Võttes arvesse

Eesti ja Läti paistavad selle näitaja poolest

nende riikide kodakondsusseaduste järelmeid, mis

paremini silma, kuna mõlemas riigis on pärast

jätsid suure hulga kohalikust venekeelsest elanik-

kõige viimaseid valimisi parlamendierakondade

konnast 1990. aastate alguses kodakondsusest

arv langenud alla nelja-viieni. Autorid osutavad,

ilma, on põhilisteks poliitilisteks lõhedeks olnud

et nende kahe riigi vahel valitseb siiski oluline

sotsiaal-majanduslikud ja populistlikud erinevused.

erinevus: sellal kui praegu riigikogus esindatud
kõik viis Läti seimis esindatud rühma tegelikult

Eestis on poliitilised lõhed järk-järgult
”kujuVaid
võtnud mööda vasaku-parema eristust ning

valimisliidud ning seega märksa ebastabiilsemad.

seda väheste populistlike ja uute parteidega.

Leitakse, et Läti parteisüsteemil on seetõttu veel

Paremtsentristlikele jõududele on ennast teata

üksjagu areneda, kuni saavutatakse lõplik kon-

vasti vastandanud Keskerakond, mille (kohati

solideerumine.

populistlik) platvorm on ette näinud rohkem

neli rühma on selgelt eraldiseisvad erakonnad, on

riigi pakutavaid sotsiaaltagatisi ja suuremat
Valijate sotsiaalne ja

riigi sekkumist majandusse. Selline vasakpool-

maailmavaateline eristumine

sus ei ole aga tingitud sügavast veendumusest

Üks peamine jõud, mis on klassikalisi Lääne partei

sotsiaaldemokraatias. Pigem on see olnud vaid

süsteeme struktureerinud, on olnud suhteliselt

püüe apelleerida neile, kes on jäänud majan-

stabiilne elanikkonna sotsiaalne kihistumine. Alam-

dusliku siirde tulemusena kehvemasse seisu.

klassi töölised on põlvkondadeks jäänud alamklassi

Ühtlasi on Keskerakond viimastel aastatel üha

töölisteks, sellal kui kõrgklassi jõukad on jäänud

enam püüdnud just venekeelsete valijate hääli.

jõukaiks. Valijate eelistused on seega püsinud

See asjaolu on omakorda toonud kaasa süüdis-

suhteliselt konstantsetena. Postkommunistlikes

tused, et erakond on muutunud liialt sõltuvaks
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venelaste toetusest, mistõttu on see partei teiste

kui režiimi (režiimitoetus). Vaadeldakse samuti,

poolt suuresti kõrvale jäetud. Kokkuvõttes on ka

mil määral demokraatia reaalsuses toimib ning

Eesti kannatanud Lätile iseloomuliku nõrkuse all,

milline on inimeste usaldus poliitiliste institutsioo-

kuna valitsusi ei ole kunagi vaheldumisi moodus-

nide vastu. Aruandes on võrdleva vaatluse all mitu

tanud selgelt eri parteipoliitilised koolkonnad. Nii

nendest poliitilise kultuuri aspektidest Balti riikides.

Eesti kui ka Läti parteisüsteemid on seega jäänud
ühekülgseiks. (EIA 2010/11, lk 153)

Valimisaktiivsus ning teised
poliitilise osalemise vormid

Kui ühiskonnas ei ole välja kujunenud püsiva

Pärast esimesi valimisi 1990. aastate alguses, mil

sotsiaalse taustaga valijarühmi ning valijad on

valimisaktiivsus oli äärmiselt kõrge (üle 90%), on

muutliku meelega, siis tekivad suure tõenäosusega

valimistel osalejate hulk Balti riikides märgatavalt

ikka ja jälle uued erakonnad ning samal ajal jäävad

langenud. Kõigis kolmes Balti riigis võib valimis

nõrgaks olemasolevad parteid. Viimase 15 aasta

aktiivsuse langust seletada laiema poliitilise

jooksul on Balti riikide parlamendivalimistel osale-

võõrandumisega. Teiseks oletatavaks põhjuseks

nud erakondadest keskmiselt 20% olnud uhiuued.

võib pidada valijate väsimist, kuna suurenenud

See tähendab, et kogu aeg on pakkumisel värskeid

on valimiste arv (kohalikud, üleriigilised ja nüüd

poliitilisi jõudusid, kes arvavad, et neil õnnestub

ka Euroopa Parlamendi valimised). Paradoksaalsel

poliitilisel valimisturul läbi murda. Ka selle nähtuse

kombel võivad poliitilist aktiivsust vähendada ka

puhul tuuakse esile Balti riikide vahelisi erinevusi.

referendumid või muud otsedemokraatiale oma-

Selgub, et uusi erakondi ja valimisliite moodus-

sed otsustusmehhanismid.

tatakse tunduvalt enam Lätis ja Leedus kui Eestis,
Riigikogu valimisteks nulli. Eesti oli ka ainus kõikide

Kuigi otsedemokraatiat peetakse demokraatia
”puhtaimaks
vormiks, ei pruugi selle rakendamine

postkommunistlike riikide seas, kus 2011. aasta

demokraatia seisukohast alati olla ühemõtteline,

valimistel kandideerisid ainult eelmistelgi valimistel

kuna referendumid ei pruugi muuta poliitiliste

osalenud erakonnad. Märgitakse, et ehkki Lätis

otsuste tegemist selgemaks. Problemaatilisi

ja Leedus tullakse sagedamini valimistele uute

aspekte on seejuures kaks. Esiteks, referendumi

erakondadega, on kandideerijateks tihtipeale siiski

olemus eeldab teema jagamist kaheks teineteist

samad inimesed.

välistavaks valikuks, kuigi kummalgi alternatiivil

kus täiesti uute erakondade arv langes 2011. aasta

ei pruugi teise ees selgepiirilist eelist olla. See-

Poliitiline kultuur

tõttu on iga referendumi lõpptulemus paratamatult alaoptimaalne või pelgalt rahuldav. Teiseks

Järgmised näitajad, mida riikide demokraatia

sõltub referendumite roll poliitilises süsteemis

arengu analüüsimisel sageli mainitakse, on seo-

institutsionaalsetest reeglitest, mis hõlbustavad

tud mõistega „poliitiline kultuur”. Demokraatlik

või takistavad selliseid otsustusprotseduure.

valitsemine ei sõltu ainult demokraatlike reeglite

(EIA 2010/11, lk 155)

ega institutsioonide olemasolust, vaid ka sügavamatest demokraatiat soosivatest väärtustest ja

Poliitilised hoiakud

ühiskondlikest normidest. Sealhulgas peetakse

Tähtsamaid demokraatia konsolideerumise märke

USA politoloogile Pippa Norrisele toetudes poliiti

ja demokraatia efektiivse toimimise eeltingimusi

lises kultuuris oluliseks nii seda, mil määral on

on režiimi toetamise tase ühiskonnas. Seejuures

kodanikel ühine arusaam poliitilise kogukonna

on oluline eristada toetust demokraatiale kui

piiridest ja olemusest (kodanikuidentiteet), kui ka

valitsemisvormile, s.o kindlatele demokraatliku

seda, mil määral on kodanikel usk demokraatiasse

valitsemise põhimõtetele, ning toetust parasjagu
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võimul olevatele poliitilistele jõududele. Autorid

populismi kasv toidab omakorda elanikkonna

toovad võrdlusandmeid Balti riikide, nn vanade

pettumist terves poliitilises süsteemis. Peale selle

demokraatiate ning teiste Ida- ja Kesk-Euroopa

süvendab poliitilist usaldamatust ja rahulole-

riikide elanikkonna suhtumisest parlamentaarsesse

matust meedia, käsitledes vaid sensatsioonilisi

demokraatlikku valitsemiskorda, võrreldes auto-

uudiseid või külvates künismi, mille kodani-

kraatse isikuvõimuga. Balti riikide elanikkonnas

kud kokkuvõttes omaks võtavad. Meedia mõju

valitses selles küsimuses küllalt suur kahevahel-

võimendab ka asjaolu, et selle institutsiooni usal-

olek, võrreldes vanade demokraatiatega oli suur

dusmäär on sellistes riikides nagu Leedu üsna

osa inimesi valmis vahetama parlamendi võimu

kõrge. (EIA 2010/11, lk 156)

autoritaarse juhikeskse võimu vastu. Eestis oli
rohkem (52%) kui teistes Balti riikides neid „tõelisi

Paraku kehtib see tõdemus praegu ka Eesti kohta.

demokraate”, kes hindasid demokraatiat parimaks
valitsemisviisiks ega soovinud samas vahetada

Korruptsioon

parlamenti juhivõimu vastu .

Vaadeldes uuringutulemusi aastatest 2005 ja 2008,
võib näha, et 64%-le 2008. aastal küsitletud Eesti

aasta European Values Survey koha”selt2008.
nõustub kõigis kolmes riigis enam kui 85%

firmadest ei ole korruptsioon äritegevuses takis-

inimestest, et demokraatia on parim võimalik

positiivselt ei vastanud. Umbes kolmandiku jaoks

poliitiline süsteem, ning enam kui 80%, et tege-

nendes kahes riigis 2008. aastal uuritud firmadest

mist on hea riigivalitsemisviisiga. Paradoksaalsel

oli korruptsioon kas suur või väga tõsine takistus.

kombel aga toetaks samal ajal umbes pool Balti

Millega on seletatav kõrgenenud korruptsiooni

riikide elanikkonnast ühe tugeva ja parlamendi

tase Lätis, vähemal määral ka Leedus? Rootsi

poolt piiramata juhi võimu ning osa elanikkon-

poliitikateadlane Li Bennich-Björkman on välja

nast toetab koguni riigi sõjaväelist juhtimist. See

pakkunud ajaloolise-institutsionalistliku lähene-

näitab, et toetus demokraatia abstraktsele ideele

mise, mis viib selle küsimuse juured tagasi esimeste

ei ole kõige parem režiimi toetuse mõõdik, kuna

parteide väljakujunemise ja nende loodud poliiti-

inimesed mõistavad demokraatiat paratamatult

lise õhkkonna juurde. Eestis alguses võimu võtnud

väga erinevalt. (EIA 2010/11, lk 156)

Isamaa oli põhiliselt haritlastest koosnenud rüh-

tuseks olnud, samas kui Läti ja Leedu firmad nii

mitus ning seetõttu ka lahutatud majandusest ja
Poliitilise kultuuri oluliseks peegeldajaks on ka

nõukogudeaegsest nomenklatuurist. Läti esimeste

usaldus riigi institutsioonide vastu, mis on post-

valimiste võitja Läti Tee ja selle eelkäija olid see-

kommunistlikes maades tüüpiliselt madalam kui

vastu organisatsioonid, mis lõid otseselt ühendusi

nn vanas Euroopas, kus eriti kõrgete usaldus-

ärisfääri ja poliitika vahel, toetades sellega vanade

näitajate poolest paistavad silma Põhjamaad.

nomenklatuuri võrgustike alalhoidmist. Sama võib

Balti riikidest oli Eestil ainsana vana Euroopaga

öelda Leedu kohta, kus 1992. aastal tuli võimule

võrreldavad usaldusnäitajad, eriti kohtusüsteemi

kommunistliku taustaga Demokraatlik Töölispartei,

ja politsei suhtes. Tõstes esile Eestile omast kõrge-

soodustades sel moel endiste patronaaži-võrgus-

mat usaldust riigi suhtes, väidavad autorid:

tike jätkuvat mõju.

Läti ja Leedu krooniliselt madal usaldustase
Mil määral on taolised ajaloolised seletused
”näitab,
”
et need riigid on sattunud poliitilise võõpaikapidavad veel 2011. aastal? Nagu varem märrandumise nõiaringi: usaldamatus poliitiliste

gitud, käsitletakse sotsiaalteadustes korruptsiooni

institutsioonide vastu loob sobiliku aluse uute

üldiselt väga sügavale ulatuva nähtusena. See on

populistlike erakondade esiletõusuks, samas kui

nii, kuna korruptsiooni võib vaadelda kollektiivse
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tegutsemise probleemina: inimesed võtavad sel-

Postkommunistlike demokraatiate olukorda ise-

lest osa niikaua, kuni neile tundub, et kõik teised

loomustavad aga jätkuvalt madalad poliitilise osale-

teevad sama. Jätkatakse sama käitumisviisiga,

mise määrad nii traditsioonilise kui ka nüüdisaegse

kuni saabub murdehetk, mil korruptsioon ei tundu

osalemise puhul. Erakondadesse ja ametiühingu-

enam iseenesestmõistetavana. Taoline pööre on

tesse kuulumise määr ning üldine valimisaktiivsus

omakorda seotud üldise ühiskondliku meelsu-

Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on madalam kui Lää-

sega, s.o sellega, kas inimesed on valmis uskuma

ne-Euroopa maades. Uued poliitilise osalemise vii-

teisi suhtuvat nendesse formaalsete, kokkulepitud

sid ei ole samuti väga populaarsed. Näiteks 2008.

reeglite alusel või usuvad nad asju toimivat ikka

aasta European Values Survey andmetel oli vaid 9%

vana moodi. (EIA 2010/11, lk 159)

Kesk- ja Ida-Euroopa riikides küsitletutest osalenud
ametlikul demonstratsioonil, võrrelduna 26%-ga

Kodanikuühiskond ja sotsiaalne kapital

Lääne-Euroopa riikides. Kodanike arv, kes olid ühi-

Postkommunistlike riikide puhul on tihtilugu

nenud mõne petitsiooniga, oli 22% uutes ning 55%

vaadeldud paradoksina seda, et hoolimata Kesk-

vanades Euroopa demokraatiates.

ja Ida-Euroopas kommunistliku võimu lõpetanud

Balti riikides on kodanike eemalejäämine polii-

rahumeelsetest revolutsioonidest, mis oma ole-

tikategemisest pärast laulvat revolutsiooni nähtav

muselt olid spontaansed rohujuure tasandi liiku-

poliitilise osalemise kõikides vormides. Üldine huvi

mised, on Nõukogude Liidu kokkuvarisemise järel

poliitika vastu on kõigis kolmes riigis vähenenud

jäänud nendes riikides kodanikuühiskond siiski

60−80%-lt 1990. aastal umbes 50%-le 1996. aastal.

nõrgaks ja vähetõhusaks. Sama kehtib ka Balti-

Kümnend hiljem oli poliitilise huvi määr mõne-

maade kohta, kus võimsatest rahvaliikumistest ei

võrra stabiliseerunud Lätis ja Eestis, kuid jätkas

kasvanud välja sama tugevat kodanikuühiskonda.

langust Leedus.

Sotsiaalse usalduse määr langes seega 1990. aastate alguses sügava majanduskriisi ning kasvanud

Kokkuvõte

kuritegevuse tagajärjel ning hakkas tõusma alles
seoses majanduse taastumise ning riigivalitsemise

Kahekümne iseseisvusaasta jooksul on Balti riikidest

stabiliseerumisega. 2008. aastal olid erinevused

saanud ilmekas näide, millised on post- kommu-

Lääne demokraatiate ja postkommunistlike riikide

nistliku poliitilise arengu ning demokraatia konso-

vahel jätkuvalt olulised: keskmiselt 73% postkom-

lideerumise kõige suuremad väljakutsed. Eesti, Läti

munistlike riikide elanikest, kuid ainult 50% Lääne

ja Leedu on pidanud üles ehitama terve hulga uusi

demokraatiate kodanikest ei kuulunud mitte ühtegi

poliitilisi institutsioone ning protseduure, nad on

vabatahtlikku ühendusse. Osalemise määr oli

pidanud toime tulema tõsiste etniliste-poliitiliste

seejuures Kesk- ja Ida-Euroopa riikide keskmisest

lõhedega, neil on veel kujunemisjärgus demokraa-

kõrgem Eestis, kuid madalam Lätis ja Leedus.

tia hoiakulised eeltingimused (sotsiaalne usaldus,
rahulolu demokraatiaga, korruptsioonivastasus).

Üldine poliitiline osalus

Mikko Lagerspetz ja Henri Vogt (2004) on nime-

Viimase paarikümne aasta jooksul postindustriaal-

tatud väljakutseid eristanud kolme dimensiooni

setes riikides täheldatav langus kodanike osalemise

järgi: „institutsionaalne poliitika”, „identiteedipo-

(valimisaktiivsus, parteiliikmelisus jms) määrades

liitika” ning „rohujuurepoliitika”. Need mõisted

on pannud muretsema paljusid poliitikateadlasi

kattuvad märksa laiemini tuntud mõistetega

ning poliitikuid. Teadlased on arvanud, et neid

nagu „riigi ülesehitamine” (state-building), „rah-

trende tasakaalustab mitme uue osalusvormi esile-

vuse konstrueerimine” (nation-building) ja „ühis-

tõus, nagu sotsiaalsed liikumised, protestipoliitika

konna loomine” (society-building). Samas rõhutab

ning internetiaktivism.

Lagerspetzi ja Vogti puhul sõna „poliitika” kasutus
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seda, et vaadeldavad protsessid on lahtised ning

küll jätkata paremtsentristlike jõudude toetamist

nende toime võib riigiti olla erinev.

ning seeläbi saavutada suurt järjepidevust ja sta-

Balti riikide puhul on need mustrid olnud mit-

biilsust, kuid see võib tähendada ka järkjärgulist

mesugused ning arengud on toimunud nii posi-

stagneerumist, nagu juhtus Itaalias pärast aas-

tiivses kui ka negatiivses sihis. Siinses kokkuvõttes

takümnetepikkust kristlike demokraatide võimu-

vaatame seega üle kõik seni käsitletud indikaatorid

lolekut või Jaapanis pärast liberaaldemokraatide

ning hindame neid kõnealuse kolme dimensiooni

põlvkondadepikkust võimu.

taustal, eesmärgiga joonistada paremini välja
kolme Balti riigi erinevused.

Eesti nõrkust institutsionaalse poliitika valdkonnas süvendab ka fakt, et valitsusvahetuse või-

Paljude institutsionaalse poliitika indikaatorite

maluste puudumine ei tulene mitte ainult teatud

puhul on Eesti selgelt teistest ees. See kehtib eriti

üksikute poliitikute konfliktsusest (ehk usaldamatu-

tugevalt põhiseaduslike konfliktide ning parteisüs-

sest Edgar Savisaare vastu), vaid väga tugevalt ka

teemi konsolideerumise puhul. Nii Leedu kui ka Läti

Eesti identiteedipoliitilistest küsimustest. Tihtilugu

on viimase kahe kümnendi jooksul näinud tõsiseid

kurdetakse Eesti poliitikas, et kui vaid Keskera-

konstitutsionaalseid võitlusi, millest Leedu paistab

kond vahetaks oma juhti, saaks sellest poliitilises

olevat välja tulnud tugevamana (Rolandas Paksase

süsteemis taas kord aktsepteeritud partei; selline

korrektse võimult tagandamise järel), samas kui Läti

väljavaade on aga vähetõenäoline, kui erakond

paistab olevat nõrgenenud (asudes jätkuvalt keset

muutuks samal ajal üha enam venekeelset vähe-

poliitilist legitiimsuskriisi). Põhiseaduslik stabiilsus

must esindavaks parteiks ning oleks seetõttu jätku

ja parteisüsteemi konsolideerumine on tihtilugu

valt poliitikast kõrvale jäetud (kuigi sellisel juhul

üksteisega seotud: krooniliselt nõrk parteisüsteem

jäigematel identiteediga seotud alustel).

võib kaasa tuua legitiimsuskriisi, mida võimulolijate

Identiteedipoliitika on selgelt halvanud ka Läti

arvates saab seejärel parandada vaid erakorraliste

võimet oma poliitiliste kriisidega toime tulla. Üks

põhiseaduslike meetmete abil. See, kas taolised

võimalus leevendada riigi legitiimsusdefitsiiti tekkis

meetmed suudavad tõepoolest stabiilsuse taas-

2010. aasta oktoobris, mil mõlgutati esimest korda

tada, on juba omaette küsimus − erakorralised

mõtteid kaasata laiapõhjalisse valitsusse seni välis-

meetmed võivad pigem pingeid ja ebastabiilsust

tatud, põhiliselt vene rahvusest valijaid esindav

süvendada, mitte olukorda parandada.

Koosmeele Keskus. Sellise väljavaate purustas aga

Eesti näiline stabiilsus peidab ka nõrkusi,

peaminister Dombrovskis, kes seadis kaasamisele

sealhulgas ohtu üle institutsionaliseeruda, mis

just identiteedipoliitikast tulenevaid tingimusi, nõu-

muudab parlamendi (erakondade vähese arvu

des nimetatud erakonnalt näiteks avalikku kinnita-

ning jäiga parteidistsipliini kaudu) üha enam

mist, et Nõukogude Liit oli Lätit okupeerinud ning

pelgaks kummitempliks, mis ei suuda enam ellu

et läti keel jääb igaveseks Läti ainsaks riigikeeleks.

viia oma peamisi põhiseaduslikke eesmärke ehk

Koosmeele Keskus lükkas need nõudmised tagasi

teha seadusi ja kontrollida täitevvõimu. Võim lii-

ning nõnda ongi riik jäänud taas lahendust otsima

gub seega üha enam valitsuskabineti või üksikute

vaid kitsa valiku läti erakondade seast.

koalitsioonipoliitikute kätesse, kes võivad seejärel

Leedus pikalt prevaleerinud antikommunistlik/

kasutada seda oma positsiooni põlistamiseks. See

postkommunistlik lõhe ei ole aga niivõrd polari

on eriti tõsine oht Eesti-suguses väikeriigis, kuid

seeriv olnud. Mõlemad pooled on olnud nõus põhi-

eriti rõhutatult siis, kui parteisüsteem on tasakaa-

seaduslikul tasemel teineteisega koostööd tegema,

lust väljas ning puudub selge väljavaade võimu

hoolimata kummagi poole retoorilisest teravusest.

vahetumiseks, tulenevalt teatud erakondade

Näiteks, sel ajal kui postkommunistliku Leedu

tõrjutusest või ebausaldusväärseks sildistami-

Demokraatliku Tööpartei juht Algirdas Brazauskas

sest (näiteks Keskerakond). Eesti valijad võivad

oli president, määras ta peaministriteks ka paremt-
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sentristlikke juhte, ning paremtsentristlik president
Valdas Adamkus määras pärast parlamendienamuse nihkumist oma peaministriks sellesama
Brazauskase. Selline Prantsusmaa stiilis kooseksisteerimine andis mõista, et poliitilised lõhed on
ületatavad ega kujuta endast nullsummamängu.
Leedu tulevikuväljakutse seisneb just oma
„rohujuurepoliitika” probleemidest ülesaamises.
Kriitiliselt madal valimisaktiivsus ning institutsionaalse usalduse määr annavad tunnistust teatud
liiki legitiimsuskriisist selleski riigis. See aga ei ole
veel kattunud põhiseadusliku või institutsionaalse
konfliktiga; poliitikud on pigem olnud valmis valitsuse stabiilsuse huvides omavahel kokku leppima,
nagu näitab ka praeguse peaministri Audrius Kubiliuse suutlikkus võimule jääda hiljutise majanduskriisi taustal.
Tõepoolest, suurt 2008.−2009. aasta majanduskriisi võib näha ka kui järjekordset teetähist
kõigi kolme riigi poliitilises arengus: hoolimata
enneolematust majanduslikust tagasiminekust ei
tekkinud üheski Balti riigis survet, mis oleks seadnud kahtluse alla demokraatia kui poliitilise režiimi
legitiimsuse. Kuigi Balti riikide osa kodanikke võib
tõepoolest soovida ühe tugeva juhi võimu, ei ole
seni veel ükski liikumine soovinud selle poole
pürgima hakata. Seega, võrrelduna demokraatia
kokkuvarisemisega kõigis kolmes riigis 1920. või
1930. aastatel on viimased kaks kümnendit (ennekõike aga viimased paar-kolm aastat) näidanud, et
demokraatia on nendes riikides vähemalt algelisel
kujul konsolideerunud.

7. BALTI RIIKIDE LÕIMUMINE: VIIMASE
KAHE AASTAKÜMNE KOGEMUSED
JA TULEVIKUSTSENAARIUMID
TOIMETAJA ERIK TERK
Balti riikide lõimumise
poliitiline kontekst
Ramūnas Vilpišauskas
Enne taasiseseisvumist oli omavaheline koostöö
välispoliitika vallas Eesti, Läti ning Leedu olulisemaid prioriteete. Pärast 1991. aastat sai üldeesmärgiks Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumine, mille
poole kõik kolm riiki püüdlesid ja millest lähtudes
nad kujundasid oma välispoliitikat, sealhulgas
ühist tegevust. Uues kontekstis muutus omavahe
liste suhete tähendus. Balti riikide koostöö ühendati mitmesuguste EL-iga seotud protsessidega
ning julgeolekukoostööga sellistes küsimustes
nagu Balti pataljon, Balti kaitsekolledž ja muud
samalaadsed algatused, mis edendasid kolme riigi
liitumist NATO-ga.
Pärast EL-i ja NATO liikmeiks saamist on Balti
riikide omavahelist koostööd tasahilju revideeritud, mille tagajärjel on poliitiline huvi selle vastu
vähenenud. Samas on koostööasutuste tegevus
jätkunud, nagu ka kolme riigi juhtide kohtumised.
Muu hulgas leiavad EL-i kõikide tippkohtumiste
eel aset Põhjamaade ja Balti valitsusjuhtide mitte
ametlikud kohtumised. Kõige nähtavam ühistöö
pärast EL-i ja NATO-ga liitumist on keskendunud
sellistele taristuprojektidele nagu Balti energiaturg ja Rail Baltica. Balti riikide vaheline koostöö
on tihti toiminud aeglaselt ja raskustega, seda on
pärssinud vaidlused konkreetsete lahenduste üle.

Eesti, Läti ja Leedu vaheliste
majandussuhete dünaamika
Erik Terk
Kolme Balti riigi majandussuhtlus on viimase paarikümne aasta jooksul läbinud erisuguseid arenguetappe. Vahetult iseseisvuse taastamisele eelnenud
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aastatel ja ka iseseisvuse taastamise käigus tehti

ressursi kasutuselevõtu nimel tegutsema ja aval-

tihedat poliitilist ning majanduskoostööd. Balti

dama sellesuunalist survet ka oma maa valitsusele.

riigid vahetasid informatsiooni turumajandusre-

Aastatel 1995−1998 võibki märgata Balti naab-

formide üle ja üritasid kooskõlastada oma samme

rite osatähtsuste tõusu üksteise kaubavahetuses.

majanduse vabastamisel Moskva kontrolli alt. Balti

Mõneprotsendiline osatähtsuse kasv ei pruugi

turu loomine, ehkki toona eelkõige vastukaaluna

esmapilgul tunduda eriti muljetavaldavana, ent

Moskva diktaadile, oli keskse tähtsusega märksõnu.

need saavutati olukorras, kus kõigi kolme riigi

Tõsi, käsumajandussüsteemi kiire lagunemise olu-

kaubavahetus Baltikumi-väliste partneritega kas-

korras sekkusid Eesti, Läti ja Leedu valitsused val-

vas hoogsalt. Seega oli tegemist vägagi märki-

landunud protsessidesse juba siis mõneti erineval

misväärse kasvuga omavahelise kaubavahetuse

moel. Iseseisvumisele vahetult järgnenud aastatel,

absoluutmahtudes.

mil juurutati institutsionaalseid reforme, polnud

Niinimetatud lõunaekspansioon ei piirdunud

Eesti, Läti ja Leedu majanduse korraldamise mõttes

Eesti ettevõtete puhul vaid toodangu müügiga ega

üksteisele aga enam otseselt vajalikud.

partnerlussuhete, näiteks allhanketegevuse sisse-

Välismajandussuhtluses kujunesid igal Balti

seadmisega, aktuaalseks sai ka tütarettevõtete loo-

riigil välja kindlad eelistatud kaubanduspartne-

mine Lätis ning Leedus, eelkõige sealsete ettevõtete

rid ning omavaheliste kaubandussuhete tähtsus

üleostmise teel. Viimastel aastatel oleme jõudnud

vähenes. Balti riikide vabakaubandusleping, mis

seisu, kus Läti osatähtsus nii Eesti ekspordis kui ka

kirjutati alla 1993. ja jõustus 1994. aastal, ei aval-

impordis on jõudnud 9−10% kanti ja ka Leedu 6−7%-

danud esialgu märkimisväärset mõju; näiteks just

line osatähtsus ületab aastakümne alguse osa-

nende aastatega seostub Leedust pärit impordi

tähtsust üle kahe korra. Taolist arengut saab mõne

oluline langus Lätis. Kuna riikide majandusstruk-

aasta puhul põhjendada nõudluse langusega Eesti

tuur sarnanes, tugevnes suundumus käsitada teisi

eksporttoodete järele muudel, s.t Baltikumi-välistel

Balti riike konkurentidena välisinvesteeringute saa-

turgudel, perioodi kohta tervikuna see seletus aga

misel ja infrastruktuuri teenuste, näiteks transpordi

ei kehti. Tuleb nentida, et Baltikumi-sisene kaubava-

ja ladustamisteenuste müügil. Kui välispoliitiline

hetus on viimasel aastakümnel kosunud eeldatust

koostöö oli julgeoleku tagamiseks paratamatu ja

jõudsamalt. Siiski tuleb tunnistada, et kolme Balti

jätkus tänu sellele normaalsel kujul, siis majan-

riigi omavahelised majandusseosed on tugevnemi-

dusküsimustes, nagu kontroll loodusvarade üle,

sest hoolimata siiski oluliselt nõrgemad kui nende

tekkis Balti riikide vahel ka vastuolusid. Näiteks

seosed põhja ja lääne poole jäävate riikidega.

võib tuua Eesti ja Läti tüli merepiiri ning sellega

Püüdes üldistada Läänemere ruumi keskosa

seotud majandustsoonide määratlemise üle, mille

välismajanduslikku dünaamikat mitte mõneaasta-

taustaks olid kalapüügihuvid Liivi lahes.

ses, vaid aastakümnete pikkuses ajajaos, hakkab

Alates aastatest 1995−1996 võib täheldada

silma kõigepealt Põhjamaade, s.t Rootsi ja Soome,

trendi muutumist, Balti turg sai uuesti aktuaalseks.

eriti just Soome positsioonide tugevnemine regioo-

Oma firmade edasisest kasvust huvitatud ettevõt-

nis tervikuna, eriti aga Eestis.

jad − vähemalt Eesti puhul − jõudsid arusaamisele,
et riigi inim- ja muud ressursid on liiga napid, et

Vastastikused investeeringud

vaid nende abil viia firma rahvusvaheliselt tõsiselt-

ja ettevõtete lõimumine

võetavale tasandile. Olukorras, kus läbimurre lääne

Majandusliku integratsiooni seisundist ja trendi-

turgudele oli raskendatud ja Vene turg liiga vähe

dest sügavamaid järeldusi võimaldava pildi saa

„tsiviliseeritud”, hakkas peaaegu kaheksamiljoni-

miseks oleks kasulik võtta lisaks väliskaubandusele

lise elanikkonnaga Balti majandusruum tunduma

vaatluse alla ka üksteise majandusse tehtud inves-

küllalt atraktiivsena. Ettevõtjad hakkasid ise selle

teeringud ning kirjeldada partnermaade turgudel
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opereerivate firmade või tütarfirmade loomist ja

sis lähtume Balti riikide omavahelise lõimumise

tegutsemist. Kahjuks on taolist pilti luua keeruline,

sõltuvusest eri institutsionaalsetel tasanditel ning

sest statistika järgi ei ole sugugi lihtne tuvastada,

EL-i ja Venemaa suhetest.

kuivõrd on mingi firma või tema tehtud investeesinitsiatiiv. Mõningad tendentsid hakkavad aga

Senise koostöökogemuse põhjal on aga raske
”uskuda,
et radikaalsemad algatused Balti integ-

ka sellise ebatäiusliku valimi puhul küllalt selgelt

ratsiooni tugevdamiseks (näiteks spetsiaalse

silma. Esiteks, Eesti firmad on Läti ja Leedu oma-

Balti (B-3) majanduspiirkonna või millegi taolise

dest oluliselt aktiivsemad looma (tütar)ettevõtteid

loomiseks) tekiksid vaid Baltikumi-siseste prot-

teistesse Balti riikidesse või ostma nende maade

sesside tulemusena. Taoliste algatuste teket võib

ettevõtteid üles. Teiseks, Leedu firmad on ekspan-

pidada tõenäoliseks pigem siis, kui sellele tõukab

sioonis Lätti aktiivsemad kui Läti firmad laienemises

või vähemalt aitab kaasa muutuv rahvusvaheline

Leetu. Kolmandaks, mõnevõrra üllatuslikult selgub,

kontekst. Taoliseks veendumuseks annab alust kas

et Leedu on Eesti firmadele saanud olulisemaks

või oluliste ühisprojektide, nagu näiteks ühise tuu-

ekspansioonialaks kui Läti. Autor järeldab, et

majaama rajamise või Rail Baltica projekti senine

ringu taga tegelikult kohalik omand või juhtimi-

vaevaline käekäik. Samas väliste ohtude ilmnedes
praegused transbalti ettevõtted on pigem lähi”turgude
teenindamisele pühendunud firmad, kes

on Eesti, Läti ja Leedu suutnud vajadusel asuda
ühistele positsioonidele. (EIA 2010/11, lk 178)

on laiendanud oma tegevust koduturult naabrite
juurde ja tegelevad seal põhiliselt kas kohaliku

I stsenaarium

elanikkonna teenindamisega või kohalikul toor-

Kolmetasandiline integratsioon: sidus Lääne

ainel, selle hankimisel ja töötlemisel põhineva

mere piirkond koostöötahtelises Euroopas

äriga. Laiemas mõttes rahvusvahelised ja kõrgtehnoloogialähedastes sfäärides tegutsevad

Rahvusvahelise transpordi ühistaristu

uue laine ettevõtted ei tundu olevat eriti Baltiku-

Selles valdkonnas on esimese stsenaariumi reali-

mi-lembesed, nad leiavad oma koostööpartnerid

seerudes alust loota olulisi positiivseid arenguid.

tehnoloogiliselt enamarenenud majandustest.

Alustatakse ja viiakse aastaks 2025 edukalt lõpule

Muidugi on hoopis teine küsimus, kas taoline

Rail Baltica (Tallinna ja Berliini vahelise uue raud-

jaotus jätkub ka tulevikus. (EIA 2010/11, lk 176)

tee) rajamine. Leitakse lahendid (esialgu raudteepraam, kunagi hiljem ehk tunnel), mis tagavad

Eesti, Läti ja Leedu integratsiooni
tulevik: kolm stsenaariumit
Erik Terk, Veiko Spolitis,
Ramūnas Vilpišauskas

Soome kauba- ning reisijavoole ökonoomse ligipääsu Rail Balticale. Paralleelselt arendatakse
ida-läänesuunalisi veonduskoridore, parandatakse
piiriületusvõimalusi Venemaaga, tegeldakse Musta
mere suunal läbi Valgevene ja Ukraina kulgevate

Esitatud stsenaariume koostades on lähtutud aru-

transpordikoridoride arendamisega (projekt Zubr).

saamast, et Eesti, Läti ja Leedu koostöö sisu ning

Energeetika ühistaristu

tihedust määrav foon koosneb vähemalt kolmest

Eesti kõrval liituvad ka Läti ja Leedu Põhjamaade

tasandist: a) Euroopa Liidu (EL) tasand; b) Lääne-

ühise energiaturuga. Rajatakse Balti riikide uued

mere regiooni (LMR) tasand; c) Balti riikide enda

energiaühendused Soome ja Rootsi.

(B-3) tasand. Lisategurina, mis võib avaldada Balti
riikide integratsiooni arengule teatud mõju, tuleks

Turud, ettevõtlus, ülebaltilised firmad

vaadata Euroopa Liidu ja Venemaa suhete arengut.

Hästi läbi mõeldud ja riikide vahel kokkulepitud

Järgnevas integratsiooni stsenaariumide analüü-

regionaalne strateegia võimaldab suunata EL-i
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tõukefondide raha paremini Läänemere piirkonna

II stsenaarium

kui terviku konkurentsivõime tõstmisse. Kasuta-

Põhjamaade kontraprojekt: Põhjamaade-Balti

des turule pääsu võimalusi nii EL-i liikmesriikides

lõiming vastukaaluks EL-i kriisile

kui ka EL-i lähiregioonides, saavad Eesti, Läti
ja Leedu ettevõtted oma tegevust laiendada ja

Stsenaariumi eeltingimused

samas spetsialiseeruda. Regiooni selginev pers-

Euroopa Liit satub Lõuna-Euroopa riikide võlaprob-

pektiiv rahvusvahelises majanduses ning kasvav

leemidega maadeldes sügavasse sisekriisi, mille

stabiilsus suurendavad Baltikumi tehtavaid välis

lahendamiseks ei suudeta leida adekvaatseid

investeeringuid mitte ainult Põhjamaadest, vaid

lahendeid. Nii Lõuna-Euroopa riikides kui ka EL-i

ka Saksamaalt ja kaugemalt.

põhilistes niinimetatud neto-maksjates blokeerib

Tekkivad korralikud põhja-lõunasuunalised

valijaskonna vastuseis kompromissi võimaldavate

transpordiühendused annavad valmides Balti riiki

otsuste vastuvõtu. Liikmesmaades tugevnevad

dele võimaluse konkureerida Visegradi maadega,

protektsionistlikud tendentsid. EL-i lagunemisest

osaledes Euroopa tuumikriikide, eriti Saksamaa

suudetakse küll hoiduda, kuid tulemuseks on juba

käivitatud väärtusloomeahelates.

saavutatud integratsioonitaseme taandareng ja
EL-i toimetõhususe vähenemine. Kaupade vaba

B-3 koostöö sellises kontekstis

liikumine EL-i piires enam-vähem säilib, ehkki riigid

(sünteetiline hinnang)

üritavad rakendada meetmeid oma siseturu kaitseks. Edasiminekust teenuste vaba liikumise vallas

domineerivad eelkõige majandusli”kudKoostöös
motiivid, see on kantud turumajanduslikust
ideoloogiast. Poliitilised ja kultuurilised aspektid

ega riigihangete suuremast avamisest üksteisele
pole enam juttugi.
Suurenev immigratsioonisurve lõunast tõukab

aktualiseeruvad vähem. B-3 koostöö ei kujuta

mõnd riiki sulgema piire ka tööjõu vabale liiku

endast selles stsenaariumis mitte niivõrd omaette

misele EL-i sees. EL-i integratsiooni taandarengule

eesmärki, kuivõrd vahendit saavutamaks paremat

reageerivad jõuliselt Põhjamaad. Neis süveneb

juurdepääsu laiematele turgudele, tugevdamaks

EL-is pettumine, see toob kaasa Põhjamaade iden-

ja moderniseerimaks oma majandust. B-3 ruum

titeedi ja solidaarsuse uue tugevnemise. Otsus-

on pigem sobivaks lähtealuseks, mis võimaldab

tatakse võtta üle osa EL-i funktsioone, mida see

firmasid tugevdada, spetsialiseerida, heal juhul

enam täita ei suuda, ja hakata ise hoolitsema

ka ressursse kombineerida ja majandusstruktuuri

turgude avatuse ning arendamise eest Lääne-

ning ühiskonda moderniseerida.

mere piirkonnas. Kuna Põhjamaade majandusvõimsusest siiski ei piisa iseseisvaks läbilöögiks

Ehkki vaadeldav stsenaarium on selgelt Balti
”riikidele
kõige soodsam, ei ole see kaugeltki

maailmamajanduses, otsustatakse lõimida Balti

probleemideta. Tõsiseks raskuseks saab kindlasti

maade majanduskompleksiga. Prioriteediks saab

tööjõupuudus. Tootmine laieneb hoogsalt, töö-

ümberlülitumine usaldusväärsuse kaotanud EL-i

jõukatte leidmine sellele muutub kõigis kolmes

brändilt Põhjamaade brändi arendamisele.

riikide majandused nii tihedalt kui võimalik Põhja-

Balti riigis üha raskemaks. Seetõttu võib eeldada,
et kasvav majandus toob Balti riikides uuesti tera-

Rahvusvahelise transpordi ühistaristu

valt päevakorrale sisserände küsimused, sealjuu-

EL-i rahastuse äralangemise tõttu kannatab suure

res tuleb tegeleda väljastpoolt EL-i pärinevate

mamahuliste transpordiprojektide elluviimine. Kuna

inimeste sisserännuga. (EIA 2010/11, lk 182)

majanduskasv on Euroopas selle stsenaariumi
järgi madalavõitu, siis on ka pankade huvi selliseid
projekte finantseerida üsna napp. Teatud ulatuses
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kompenseerivad seda Põhjamaade finantsvõima-

kaader, ja teiseks kodumaised n-ö tavaettevõtted,

lused, mis aga siiski pole võrreldavad EL-i oma-

kes võivad takerduda stagnatsiooni.

dega. Rail Baltica rajamine kiirraudteena ei ole

Palju sõltub sellest, kuidas sujub Baltikumi-

selle stsenaariumi käigus realistlik, see asendatakse

sisene teadmusülekanne (knowledge transfer)

odavamate, aga ka vähem pakkuvate lahendus-

arenenumatest ettevõtetest teistesse ja keskkonda.

tega. Põhimõtteliselt on Põhjamaad küll huvitatud

Rahvusvahelised kõrgtehnoloogiaklastrid töötavad

paremast transpordiühendusest läbi Balti riikide

pakutud stsenaariumi puhul valdavalt Põhjala-Balti

territooriumi, kuid see ei ole nende jaoks siiski

teljel: Rootsi-Läti, Rootsi-Leedu, Soome-Eesti jne.

esmase tähtsusega, võrreldes näiteks Rootsi- Saksa

Tõenäoliselt on Põhjamaade-kesksest integratsioo-

ülemereühenduse (tunnelid ja sillad) rajamisega,

nimudelist suhteliselt palju võita Lätil tänu juba

mis tagab valmimisel Skandinaavia maadele

oma asukohale. Halb ei peaks olukord olema ka

ning nende kaudu Soomelegi maismaaühenduse

Eesti jaoks, kellele see tähendab Soome ja Rootsi

Euroopa tuumikriikidega. Transpordiühenduste

jätkuvat domineerimist. Eesti puhul on eeliseks euro

ehitamise prioriteedid asuvad selle stsenaariumi

kasutus nii riigis endas kui ka põhilises partnerriigis

puhul pigem lääne kui ida pool Läänemerd

Soomes. Leedu puhul valitseb selle stsenaariumi
täitudes kõige suurem oht jääda perifeeriaks.

Energeetika ühistaristu

Kõrghariduse tulevik Balti riikides tõuseb olu-

Energeetikas on võrreldes eelmise stsenaariumiga

liseks arutlusteemaks Põhjamaade Nõukogus ja

võimalused samuti kehvemad. Läti ja Leedu ühen-

selle ekspertkogudes. Balti riigid taotlevad Põhja

datakse Põhjamaade ühise energiaturuga ning

maade toetust oma ülikoolide arengule. Pärast

ehitatakse välja vajalikud ühendused. Selle poolest

pikki arutelusid leitakse, et Balti riikide haridus- ja

vahesid eelmise stsenaariumiga kõrvutades ei ole.

teaduspotentsiaali tõstmist tuleb käsitada osana
strateegilisest ülesandest muuta B-3 territoorium

Turud, ettevõtlus, ülebaltilised firmad

täisväärtuslikuks teadmusmajanduse tugialaks,

Stsenaariumi kõige olulisemaks tunnusjooneks on

mis on kokkuvõttes Põhjamaade endi huvides.

tugev Põhjamaade firmade aktiivsus Eestis, Lätis ja

Kujundatakse Põhja- ja Baltimaade regionaalse

Leedus. Seda soodustavad nii puhtmajanduslikud

integreeritud kõrgharidussüsteemi mudel

tegurid kui ka regiooni tasandil välja arendatav institutsionaalne raamistik, koordinatsioonimehhanism.

Teise stsenaariumi kokkuvõtteks

Samas on teise stsenaariumi puhul suurem Balti

B-3 koostöös domineerivad valdavalt majanduslikud

riikide kaasarääkimisvõimalus regiooni kui terviku

motiivid, kuid poliitiliste ja kultuuriliste tegurite osa-

strateegia kujundamisel. Loodetavasti võimaldab

tähtsus nende kõrval on siiski suurem kui eelmises

see rääkida kaasa Põhjamaade kõrgtehnoloogiak-

stsenaariumis. Kõikidele Balti riikidele on esmane

lastrite kujundamisel ning nõutada neis perspek-

oma riigi suhtlus Põhjamaadega, iseenda parem

tiivikamaid positsioone ka Balti riikide firmadele,

positsioneerimine nendes kontaktides, kuid tekib

kui suudetakse tagada vajalikult haritud tööjõud.

arusaam, et Balti riikidele parema positsiooni saavu-

Juhul kui Balti riikide firmadel õnnestub kasu-

tamine pole võimalik B-3 koostööta. B-3 majandus-

tada selle stsenaariumi suurimat võimalust, nimelt

ruum tuleb selle stsenaariumi puhul muuta piisavalt

lülitumist Põhjamaade kõrgtehnoloogiaklastritesse,

kvaliteetseks, et Põhjamaade firmad saaksid seda

võib prognoosida, et mingil perioodil hakkab ette-

rahvusvaheliste projektide (näiteks Ida-Aasiaga või

võtlus Balti riikides jagunema kahte leeri, nagu

USA-ga seotud kavade) huvides paremini kasutada.

juhtus paarkümmend aastat tagasi Iirimaal. Esi-

Probleemiks on võrreldes eelmise stsenaariumiga

teks rahvusvahelisse ärisse lülitunud nüüdisaegne

kehvemad võimalused saada finantse Baltikumi

ettevõtlus, kus on hõivatud noor kõrgelt haritud

infrastruktuuri, hariduse jms edendamiseks.
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B-3 valitsuste roll seoses omavahelise koos-

Üldine atmosfäär muutub sel juhul Euroopas

tööga on olulisem ja laiem kui eelmises stse-

pingeliseks, rabelevaks. Laiemaplaanilist strateegi-

naariumis. See puudutab küsimusi nagu riikide

list mõtlemist ega tegutsemist ei tunta. Läänemere

tasandil peetavad läbirääkimised Põhjamaadega

regiooni strateegiast ega sel tasandil läbimõeldud

oma riigi (ja teiste Balti riikide) positsioonide tugev-

ja teostatud integratsioonist ei saa asja, vähemalt

damiseks, tegutsemine Põhjamaade ühispoliitikat

mitte praegusest tugevamal kujul. Kogu Euroopas

kujundavates organites (millega ollakse liitunud),

süveneb protektsionistlik meeleolu. Tegeldakse

kõrgtehnoloogia ülepiiriklastrite rajamine koostöös

eelkõige ohtude vältimisega.

Põhjamaadega. Aktiivsem tegevus Põhjamaade

Muude alternatiivide vähesuse juures võib

suunal toob kaasa vajaduse ka B-3 tasandil oma-

sellises olukorras paradoksaalsel kombel aktuali

vahelist koostööd tihendada (omavahel varem

seeruda uuesti omaaegne Balti riikide ühtsuse

kooskõlastatud ühispakkumised Põhjamaadele).

taotlus, soov tugevdada koostööd „ühise saatuse

Balti riikide ees seisvad ülesanded on kokkuvõttes

ja ühiste probleemidega naabrite vahel”. Euroopa

keerukamad kui eelmise stsenaariumi puhul. B-3

ühtsuse nõrgenedes tugevneb kartus, et Balti riigid,

majandusruumi suurem integreeritus saavutatakse

vaatamata kuulumisele NATO-sse, võivad uuesti

eelkõige tänu siin tegutsevatele Põhjamaade firma-

sattuda geopoliitilisse „halli tsooni”. Seetõttu pee-

dele. Läänemere maade integratsioon võib selle

takse vajalikuks toetada Balti riikide poliitilist üht-

stsenaariumi edu korral kujuneda isegi mõnevõrra

sust, suutmaks vastu seista võimalikele Venemaa

tihedamaks kui eelmise stsenaariumi puhul (sh oma-

manipulatsioonidele, aga ka paremini kaitsta oma

vahelise kaubavahetuse osatähtsus). Ühine juhtimis-

majanduslikke positsioone.

ja organisatsioonikultuur lähtub selles stsenaariumis
valdavalt Põhjamaade traditsioonidest.

Erinevalt eeltoodud stsenaariumidest on Balti
riikide endi roll selle stsenaariumi käivitamisel
määrava tähtsusega.

III stsenaarium
Kolme väikeriigi kontraprojekt: Balti ühtsus

Rahvusvahelise transpordi ühistaristu

heitlikus maailmas

Suuremate finantsvõimaluste puududes on selle
stsenaariumi puhul realistlik vaid rongiliikluse

Stsenaariumi eeltingimused

tihendamine Tallinna, Riia ja Kaunase vahel. Raud-

Pakutav stsenaarium realiseerub juhul, kui täitub

teel Euroopa rööpmelaiusele üleminek olemas-

kaks tingimust. Esiteks, EL satub kriisi. Situatsioon

oleval liinil on juba võimaluste absoluutsel piiril.

võib olla sarnane eelmise stsenaariumi lähtetingimustes kirjeldatud kriisiga Euroopa Liidus, kuid

Energeetika

on sellest mõnevõrra tõsisem. Näiteks juhul, kui

Nii kallis projekt nagu ühine tuumajaama ehita-

eurotsoon praegusel kujul laguneb ning jääb

mine selle stsenaariumi järgi realistlik ei ole. Küll

ühendama vaid kõige tugevamat makromajan-

saab tiheneva Balti koostöö käigus kiiresti lahen-

duspoliitikat arendavaid riike. See võtaks Lätilt ja

dada vaidlused vedelgaasiterminalide rajamise

Leedult lootuse ettenähtavas tulevikus eurotsooni

asukohtade üle. Kui eeldada, et selle stsenaariumi

pääseda, mis võib mõjuda küllalt halvasti nende rii-

puhul säilib Põhjamaade ühine energiaturg, siis

kide võimele end edaspidi fiskaalpoliitiliselt „joone

ühinevad sellega ka Läti ja Leedu.

peal hoida”. Ka EL-i tulevik tervikuna võib sattuda
kahtluse alla, kriisi süvenedes võib temast järele

Turud, ettevõtlus, ülebaltilised firmad

jääda vaid lõtv ühisturg, mis ei suuda oma liikmete

Stsenaariumile on iseloomulik ettevõtete kehvem

huvisid suurt millegagi toetada ega kaitsta.

ligipääs Baltikumi-välistele turgudele ja koostöövõrkudele, väiksemad võimalused mastaabiefekti
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saavutada. Nii selle kui ka üldiselt madalavõitu kon-

fäärile, mis väärtustab Balti rahvaste omal jõul

junktuuri tõttu on tõenäoline regiooni atraktiivsuse

hakkamasaamist, toetumist oma kultuurile ja vää-

mõningane langus, eriti geograafiliselt kaugemal

rikusele. Üritatakse käivitada Eesti, Läti ja Leedu

asuvate välisinvestorite seisukohalt. Põhjamaade

kõrghariduskoostööd ning spetsialiseerumist, mis

firmadel peaks siiski säilima huvi laiendada tege-

ei taha aga õnnestuda, kuna segavad tahtmatus

vust Balti riikidesse. Selline aktiivsus ei seostu sel-

loobuda kusagil juba õpetatavatest erialadest, kul-

les stsenaariumis ambitsioonikate rahvusvaheliste

tuuride erisused ja kahtlus, kas teiste Balti riikidega

projektide algatamisega. Ollakse huvitatud siinsest

koopereerudes ikkagi saavutatakse samaväärne

turust ja toorainest. Osal juhtudel võib lisanduda

efekt kui tugevamate partneritega koopereerudes.

mõne tööstusettevõtte ületoomine kodumaalt oda-

Esialgu õnnestub hoolimata nigelavõitu majan-

vamasse keskkonda. Mõnevõrra huvitavamaid prot-

duslikust seisust hoida poliitilist konsensust, et

sesse võib selle stsenaariumi puhul eeldada seoses

omakeelset kõrgharidust tuleb pidada riikide

Balti riikidest pärinevate ettevõtete ja ettevõtjate

arengu mõttes esmatähtsaks ülesandeks ja tagada

endi tegevusega naaberriikide (B-3) turgudel. Seda

talle prioriteetne rahastamine. Majandusliku seisu

tegevust peaks soodustama riikide tasandilt aetav

halvenedes, eriti olukorras, kus majandusstruktuur

Balti turu poliitika. B-3 koostöö käiguss soodusta-

ei näita moderniseerumise märke, on aga seda

takse väikeettevõtete toodangu ja teenuste turusta-

positsiooni valijate ees üha raskem põhjendada.

mist naaberriikides, eriti lähipiirkondades. Näiteks

Karta võib, et pakutud stsenaariumis ei leita

on loogiline, et üritatakse hoogustada regionaalset

korralikult toimivaid lahendusi rahvusliku kõrg-

Tartu ja Valgamaa majanduslikku suhtlust piir-

hariduse ja teaduse taseme tõstmiseks tuleviku-

nevate Lätimaa maakondadega („Uus-Liivimaa

vajadustele vastavaks.

majandusprojekt”). See tegevus ei pruugi anda
suurt efekti riikide majandustele tervikuna, regionaalsel tasandil aga siiski märgatavaid tulemusi
Kohaliku tarbija teenindamisel ja kohalikul ressursil

Kokkuvõtteks. Milline võiks olla
Balti tee XXI sajandil?
Marju Lauristin

põhinev Eesti, Läti või Leedu päritolu ettevõtlus
(kaubandusketid, tooraine varumine ja töötle-

Väikeste riikide roll Euroopas ja Balti riikide

mine, teenused) võib konkurentsis Põhjamaade

kogemuse laiem tähendus

firmadega Balti turul haaret laiendada ja saada

Eesti, Läti ning Leedu ellujäämis- ja arengukoge-

selle stsenaariumi puhul, osaliselt tänu asjaolule,

muse tähendus kogu Euroopa jaoks on suurem, kui

et väline konkurents on nõrgem kui teistes stse-

me tavaliselt endale ette kujutame. Rahvaarvuga alla

naariumides, ülebaltistumise protsessi vägagi

6 miljoni elaniku on enam kui kolmandik Euroopa

oluliseks teguriks. Balti koostööd toetav poliitika

Liidu liikmeid: peale kolme Balti riigi veel Iirimaa,

riikide tasandil, laienev omavaheline suhtlus ja Balti

Küpros, Luksemburg, Malta, Slovakkia, Sloveenia,

naabrite suhtes sõbralikumaks kujunev atmosfäär

Soome, Taani. Kui lisada neile EL-i mitte kuuluvad

saavad sellele kaasa aidata.

Euroopa väikeriigid Albaania, Armeenia, Bosnia,
Gruusia, Horvaatia, Island, Makedoonia, Moldova,

Kolmanda stsenaariumi kokkuvõtteks

Montenegro, Norra ning võtta arvesse ka pisirii-

Nõrgaks küljeks on liigne lokaalsus. Juhul kui välis-

gid Liechtenstein, Monaco jt, kuulub tänapäeva

keskkonna seisund ei võimalda lennukaid plaane

Euroopa riikidest üle poole väikeste rahvusriikide

teha ega realiseerida, võib ettevõtjate noorem põlv-

hulka. Väikeriikide olemasolu õigustus ei ole majan-

kond hakata otsima tegevust mujalt kui Balti riikidest.

duslik, vaid nad on hinnatavad selle järgi, kui suur

Vähemalt esialgu saab sellele stsenaariumile

on nende võimekus tagada oma rahva kultuuriline

omane areng toetuda psühholoogilisele atmos

kestlikkus ja sotsiaalne heaolu. Sõltub ju sellest kogu
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Euroopa kultuuriliste traditsioonide ning sotsiaalse

mist maailmakriisi hiidlaine purustava mõju eest.

omapära püsimine, mida on harjutud vastandama

Osutatud on ka Balti riikide, eriti Eesti varasemale

ameerikalikule „rahvuste sulatustiigli” mudelile.

kogemusele, mis aitas 1990-ndate esimesel poolel
radikaalseid majandusreforme rakendades tulla

Majanduskriis kujunes välismaailmale
Balti tee tõestuseks

toime kommunismijärgse majanduskollapsiga.
Majanduskriisi ajal tuli ilmsiks, kui suur või väike

Olukorras, kus hoopis suuremad, jõukamad rahvad

on tegelikult Balti riikide sotsiaalne tugevusvaru.

ei leia endas jõudu välja rabeleda majanduslikust

Kärbete ja kiiresti kasvava tööpuuduse olukorras

ega sotsiaalsest kaosest, on Eestist, Leedust ja

tõestasid universaalsed sotsiaalkindlustussüstee-

nüüd ka Lätist saanud kindlameelsuse eeskuju.

mid tervishoius, pensioni- ja töötuskindlustuses

Aslund ja Dombrovskis (2011) osutavad Läti puhul

suutlikkust ühiskonda kriisi ajal tasakaalus hoida.

rahva tahtele vabaneda korrumpeerunud poliitikast

Samas ilmnes tööturu paindlikkuse varjupool:

ning otsustavusele päästa oma riik. Nad võrdlevad

tööhõive kokkutõmbamise ja palgakärbete najal

seda rahva otsustavust ja valmisolekut majandus-

sai küll töötajate olukorra halvenemise arvel

raskustega toime tulla laulva revolutsiooni aegse

majanduse olukorda üldiselt parandada, kuid

aktiivsuse ning ennastsalgavusega.

inimeste turvatunnet suurendava koordineeritud

Püüdes leida seletust „Balti erandlikkusele” krii-

töö-, palga-, ümberõppe- ja toimetulekupoliitika

siga hakkama saamisel, on analüütikud otsinud

puududes oli paljude oma muredega üksi jäetute

vastust eeskätt poliitilistest, kultuurilistest ja sot-

ainsaks alternatiiviks „jalgadega hääletamine”.

siaalsetest teguritest nagu avalikkuse poolehoid
säästlikule poliitikale, ettevõtlussõbralik ja avatud

Demokraatia ja inimareng

poliitiline kultuur ning väiksem korruptsioon. The

Kõik kolm Balti riiki kuuluvad rahvusvaheliste

Economist lõpetab 14.07.2011 Balti riikidele pühen-

hinnangute järgi arenenud demokraatiate hulka.

datud artikli lausega: „Hüvasti, Ida-Euroopa, tere

Aruande 6. peatükis joonistuvad välja ka Balti

tulemast „uude Põhjalasse”” (Goodbye „eastern

demokraatiate ühised nõrkused: formaalsete

Europe”; welcome to the „new north”). See on tähe-

institutsioonide domineerimine, täitevvõimu

lepanuväärne tunnistus, et mitte üksi Eestit, vaid

järjest suurem roll rahvaesindusega võrreldes ja

kõiki kolme Balti riiki hakatakse Läänes nägema

kodanikuühiskonna suhteline passiivsus. Leiab

osana põhjapoolsest, mitte idapoolsest Euroopast.

ka erinevusi: ehkki erakondlik süsteem on Eestis
kiiremini omandanud selguse ja stabiilsuse, on

Balti riikide kogemuse ühis- ja erijooned

demokraatlik opositsiooni ning koalitsiooni võimu

Kui Põhjala riigid, Saksamaa ja ka Poola suutsid

vahetus olnud puudulik.

kriisile vastu seista, toomata sotsiaalseid ohvreid,

Kui „vana Euroopa” liikus postmaterialistlikku

siis „Eesti edu mudel” seisnes eeskätt otsustavate

arengufaasi eelmise sajandi seitsmekümnendatel,

kärbete tegemises, millest paljud puudutasid ini-

siis Balti riikidel, nagu kogu Ida-Euroopal, kulub

meste heaolu ja elukvaliteeti eriti valusalt. Balti

selleks veel põlvkonna jagu aega, ehkki kultuuri

riikide valitsusi selle otsustavuse eest kiites on esile

vallas on see väärtuste nihe juba nüüd tuntav.

tõstetud rahva erakordset taluvust, leppimist uute

Vaadates rahvusvaheliste haridusuuringute

raskustega, tänavarahutuste ja streikide puudu-

tulemusi, võime tõdeda, et nii Eestis, Lätis kui

mist. Selles on nähtud ühelt poolt kodanikuühis-

ka Leedus on siirdeaastatel kujundatud tööstus-

konna, eriti ametiühingute nõrkust, teiselt poolt

ühiskonna materialistlikule ja standardiseeritud

aga teatud „rahvusliku piirsituatsiooni” tunneta-

toimimismudelile vastav „kõva keskmist” tootev

mist, oma riigi ohustatuse kui isikliku väljakutse

haridussüsteem, mis aga ei ole küllalt loomingu-

tajumist ning kollektiivset tahet kaitsta riigi püsi-

line, paindlik ega isiksusekeskne, et ette valmistada
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uut põlvkonda eneseteostuseks XXI sajandi tead-

eeldab seni veel väga suurte heaolulõhede üle-

musühiskonnas. Nii Eestis, Lätis kui ka Leedus on

tamist Läänemere ida- ja läänekalda riikide vahel.

näha hariduse arengu nõrk seos ühiskonna ja

Selleks on vaja senisest terviklikumat visiooni

majanduse arenguga, mis väljendub kõrghariduse

majanduse seotusest ühiskonnaelu teiste vald-

ning akadeemilise teaduse suhteliselt tagasihoid-

kondade arenguga ja kriitilisemat pilku eri poliiti-

likus rollis Balti riikide majanduse tõukamisel inno-

kate eesmärkide ning vahendite kokkusobivusele.

vatsiooni teele.

Majanduskesksetele väärtustele suunatud areng

Aruandes viidatud Eesti uue haridusstrateegia

on suhtelisest välisest edukusest hoolimata toonud

põhimõtted on kantud vajadusest radikaalselt

kõigis Balti riikides kaasa eklektiliste, sisemiselt

muuta senist haridusfilosoofiat ja liikuda stan-

vastuolulise poliitika viljelemise. Selle tulemuseks

dardiseerivalt ainekeskselt õpetamissüsteemilt

on defitsiitse inimvara raiskamine ja inimarengu

õppija isiksusest lähtuvale loovale õpiprotsessile.

jaoks olulistele probleemidele lahenduste leidmise

Samas ei ole veel üheski Balti riigis leitud kõige

aeglus. Tervishoiu ning sotsiaalkaitse alarahastatus,

paremat viisi kõrghariduse, teaduse ja innovaati-

sotsiaalselt ja majanduslikult läbimõeldud töö-

lise majandusarengu vahel sünergia tekitamiseks.

ning palgapoliitika puudumine, haridusmudeli

Läänemere riikide koostöö innovatsioonil rajaneva

sidumatus ühiskonna arenguvajadustega, saavu-

postindustriaalse majandusmudeli ja sellele vas-

tamata üksmeel lõimimispoliitikas ja kultuuri rolli

tava isiksusekeskse, loovust ning eneseteostust

alahindamine – kõik see võimendab põhihäda,

toetava elukestva õppe süsteemi arendamisel võiks

rahvastiku kokkukuivamist.

olla uue Balti tee vääriline väljakutse.

Majanduskriisis kogetu on süvendanud arusaama, et ülemaailmne majanduslik konkurents

Piirkondliku lõimimise perspektiiv

paneb väikesed rahvusriigid ränga valiku ette: kui-

Püüdes siinses aruandes vaadata Eesti, Läti ja

das hoida eluvõimelisena koos oma rahvast, oma

Leedu koostöö võimalikule tulevikule, on meie huvi

keelt ja kultuuri, kui majanduslik surve eelistab

keskmes Läänemere piirkonna riikide omavahe-

suuri rahvusüleseid ettevõtteid, andekate inimeste

lise seotuse positiivsed mõjud. Võttes 7. peatükis

eneseteostuseks või kitsikusest lahti saamiseks on

esitatud kolmest stsenaariumist kujunevat pilti

võimalusi mujal rohkem kui kodumaal ning glo-

lühidalt kokku, tuleb esile tõsta Põhjala riikide ja

baalses konkurentsis edumaa saavutamiseks oleks

Baltimaade koostöö võtmerolli, kusjuures selle

kasulik üle minna ingliskeelsele haridusele ja avada

koostöö kvaliteet ja laiem mõju sõltub eeskätt

piirid mujal haritud võõrtööjõule. Milliseks kujuneb

Eesti, Läti ja Leedu võimekusest siseneda uuele

väikeste rahvaste ja kultuuride saatus üha jõuli

majandusarengu ringile mitte konkurentidena,

semalt rahvusvahelistuva majanduse ning hariduse

vaid kompenseerides oma väiksust ressursside

tingimustes? Kuidas peaks muutuma rahvusriikide

otstarbeka ühiskasutusega nii teedevõrgu, ener-

ja nende ühenduste, sealhulgas Euroopa Liidu

geetika, ettevõtlusklastrite kui ka kõrghariduse

roll selles protsessis? Need on küsimused, mil-

arendamiseks.

lele peavad lõppkokkuvõttes vastuse leidma kõik
Euroopa riigid. On tulemusrikkam, kui otsime seda

Kokkuvõtteks

vastust Läänemere naabritega üheskoos, kaasas

Võime tõdeda, et Balti riigid on 20 aastaga läbi

Balti riikide visa rahvusliku olelusvõitluse kogemus

teinud põhjalikud ümberkorraldused kõigis ühis-

ja Põhjala leidlikkus majandusliku tõhususe, inim-

konna institutsioonides ning saavutanud vajaliku

sõbraliku sotsiaalsüsteemi ning isiksuse arengut

majandusliku, poliitilise ja vaimse küpsuse, et

toetava hariduse ühendamisel.

tegutseda kõrgetasemelise inimarenguga riikidena.
Edasine tõus maailma inimarengu edetabelis

EIA 2010/2011: Inimarengu Balti rajad: muutuste kaks aastakümmet
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2. EIA 2012/2013: Eesti maailmas
Peatoimetaja Mati Heidmets
Toimetajad Marju Lauristin, Anu Toots, Jüri Sepp, Erik Terk

Sissejuhatuses märgib peatoimetaja, et võrreldes 1990. aastate algusega on seekordne ÜRO
inimarengu käsitlus muutunud oluliselt avaramaks.
ÜRO 2010. aasta aruandes määratleti inimarengut
kui inimeste järjest suuremat võimalust elada pikka,
tervet ja loomingulist elu, saavutada elus olulisi
eesmärke ning osaleda meie planeedi kestliku
tuleviku kujundamisel. Kolmele traditsioonilisele
mõõdupuule (tervis, haridus, rikkus) on nüüd lisandunud uued rõhuasetused – inimese valikud ja
loomingulisus, ühiskonna jätkusuutlikkus. Jäänud
on aga arengu käsitluse keskpunkt – inimene oma
eripärase eesmärgipüstitusega ning vabadusega
valida selle realiseerimise viise. Ka Eesti kõige
tulisemad debatid käivad inimvara üle – kui palju
meid oli, on ja saab olema, kui terve ja õnnelikuna

Eesti inimarengu aruanne 2012/2013 esikaas.

me ennast tunneme, mis määrab Eesti inimeste
valikuid ja eluplaane?
Käesoleva aruande fookuseks on Eesti glo”baalses
kontekstis. Üritame positsioneerida Eesti

dakse, on valitud suhteliselt väiksemad riigid

arengut suure maailma taustal, kombineerides

maailma eri piirkondadest: Slovakkia, Tšehhi,

erinevaid mõõdupuid ja lähenemisi. Lisaks glo-

Ungari ja Sloveenia Kesk- ja Ida-Euroopast, Austria,

baalsele vaatele oleme aruandes eraldi välja too-

Iirimaa, Šveits, Holland, Taani ja Soome esindamas

nud ka nn taustariikide rühma. Need on riigid,

Lääne- ja Põhja-Euroopat ning lisaks Uus-Mere-

mis on suhteliselt lühikese aja jooksul läbi teinud

maa, Lõuna- Korea, Singapur, Tšiili, Uruguay ja

olulise edenemise nii inimarengu pingereas kui

Costa Rica.

ka teiste arengunäitajate osas. Tundub, et võrdlused just kiire ja sisuka tõusu läbi teinud maadega
võiksid olla Eesti jaoks huvipakkuvad ja õpetlikud.
(EIA 2012/2013, lk 7)
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1. INIMVARA
TOIMETAJA MATI HEIDMETS

et perioodi 1990–2007 kokkuvõttes jäi Eesti elujärje osaindeksi keskmine kasvutempo vaid vähesel
määral alla „keldi tiigrile” Iirimaale, seda hoolimata

ÜRO inimarengu indeks
Aado Keskpaik

1990. aastate algupoole raskest siirdekriisist.
Võrdluses muu maailma väikeriikidega paistab
Eesti elujärje osaindeksi kasv aastail 1990–2007

Perioodil 1990–2012 on Eesti rahvusvahelises

väga hoogne. See jäi küll alla Lõuna-Korea omale,

võrdluses tõusnud keskmisest kiiremini ja seetõttu

kuid oli ligikaudu sarnane Ladina-Ameerika

jõudnud väga kõrge arengutasemega riikide hulka.

võrdlusmaadega. Siiski on väga kõrge inimaren-

Osaindeksite jaotuses on Eestil arenguruumi nii

guga maade taseme saavutamine lähiaastatel

tervise kui elujärje indeksite osas, samas kui harituse,

vähetõenäoline.

s.t hariduse omandamisele kuluvate aastate arvu

Inimarengu indeksi ja selle osaindeksite ajalise

poolest oleme vähemalt selle näitaja puhul ületanud

dünaamika riikidevaheline võrdlus võimaldab teha

väga kõrge inimarengu tasemega maade keskmise.

mõne üldisema järelduse Eesti inimarengu dünaa-

Tervise osaindeksiga, mida arvutatakse sünni

mika kohta esimesel kahel aastakümnel pärast

momendil oodatava keskmise eluea järgi, on

taasiseseisvumist (EIA 2012/13, lk 13).

Eesti tagasihoidlikumal positsioonil. 1990. aastate majanduslikult raskel ja sotsiaalselt keerukal

— Eesti inimarengu keskmine kiirus viimase kahe

üleminekuperioodil Eesti areng selles osas peatus

aastakümne jooksul on valitud võrdlusmaade

ja teiste riikide taustal oli tegu suhtelise tagasilan-

seas üks kõrgemaid, olles lähedal tuntud näi-

gusega. Sajandivahetusest alates on aga Eestil

disriikide Iirimaa ja Sloveenia vastavale näi-

õnnestunud mõnevõrra läheneda väga kõrge

dule ja jäädes maha vaid maailma mastaabis

inimarengu tasemega riikide keskmisele.

erandlikult eduka Lõuna-Korea arengukiirusest.

Väärib tunnustust, et keskmise oodatava eluea

— Eesti iseseisvuse taastamise järgsed poliiti

kasv Eestis pärast viimast sajandivahetust olnud kii-

lised valikud on ühiskonna kui terviku ulatuses

rem kõigi võrdlusse kaasatud Kesk-ja Ida-Euroopa

üldjoontes edukat inimarengut soodustanud.

maade omast, mille tulemusena oleme möödunud

Seejuures on valdav osa edust saavutatud enne

Ungarist ja järele jõudmas Slovakkiale.

Eesti vastuvõtmist Euroopa Liitu ja esmalt ilma

Ka võrdluses Lääne- ja Põhja-Euroopa riikidega

EL-i struktuuriabita, mida hakkasime saama

on Eesti tervise osaindeksi kasvutempo viimasel

alles 2005. aastast. Taustariikide arengu põh-

kümnendil olnud hoogne, võrreldav eduka tõusja

jal võib väita, et kiiremat edasiliikumist loota

Iirimaaga. Sellegipoolest on mahajäämus Iirimaast

olnuks ebarealistlik.

või Soomestki mõõdetav ligi paarikümne aastaga.

— Eesti tuntav mahajäämus maailma kõige kõr-

Elujärje osaindeksi areng on majanduse kiire

gema inimarengu tasemega riikidest ei tulene

muutlikkuse tõttu olnud teiste näitajatega võrreldes

niivõrd meie aeglasest arengust kui madalast

hüplikum. 1990. aastatel süvenes üleminekukriisi

lähtepositsioonist ja 1990. aastate siirdekriisist.

tõttu Eesti inimeste elujärje suhteline mahajäämus

Tänaseks oleme hoolimata läbitud arengust

võrreldes väga kõrge inimarengu tasemega maa-

jõudnud oma tervise ja elujärje osaindeksitega

dega. Sajandivahetuse järgsel buumiajal paranes

tasemele, mille kõige arenenumad võrdlusriigid

Eesti elujärje näitaja märgatavalt, kuid viimase

saavutasid 10–20 aastat tagasi.

majanduskriisi järel elujärje paranemine aeglus-

— Eesti lähenemiseks maailma parimate inim

tus. Majanduskriis langetas kõikide Kesk- ja Ida-

arengu näitajatega riikidele on ennekõike

Euroopa riikide, enim aga Eesti SKT taset. Lääne- ja

oluline kasvatada rahvamajanduse tootlikkust

Põhja-Euroopa riikidega võrreldes võib täheldada,

ning edendada tervisekäitumist.

EIA 2012/2013: Eesti maailmas
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Rahvastik
Allan Puur, Luule Sakkeus,
Tiit Tammaru

olulisest otsesest mõjurist – sünniajastusest – ei
saa siiski mööda minna ka põgusas käsitluses.
Võrreldes 1990-ndate algusega on laste sünnitamine liikunud praeguseks ligi nelja aasta võrra

Kuigi taastetasemest mõõdukalt madalamat sündi

hilisemasse ikka (2011. aastal 26,4 aastat). See

must võis mitmes Ida-Euroopa riigis täheldada

nihe on endaga kaasa toonud sündimustaseme

juba 1980-ndatel, oli järsu sündimuslanguse käivi

tavapäraste näitajate, sealhulgas summaarse

tavaks põhjuseks 1990-ndate ühiskonnamuutus.

kordaja süstemaatilise nihke madalama suunas.

See kehtib täiel määral ka Eesti suhtes, kus lan-

Kui sündimuse seni käsitletud aspektid määravad

gus kujunes suhteliselt kõrge lähtetaseme tõttu

rahvastikuarengu kestlikkuse, siis riikidevahelises

piirkonna keskmisest suuremaks. Sündimuse kiire

võrdluses tõuseb Eesti kõige enam esile väljaspool

vähenemise ajajärk jääb Eestis 1990-ndate esi-

registreeritud abielu sündivate laste osakaalu poo-

messe poolde, madalaimale tasemele jõudis sum-

lest. Viimastel aastatel on see näitarv kogurahvasti-

maarne sündimuskordaja 1998. aastal (1,28 last).

kus 60% lähedal (eestlastel 65–66%), millega Eesti

21. sajandi algul hakkas sündimus suurenema.

pakub konkurentsi Euroopas esikohta hoidvale

Sündimuse tõus leidis aset kõigis Euroopa regioo-

Islandile (65%). Et valdav enamik abieluvälistest

nides, kuid nii nagu eelnev langus, osutus ka tõus

lastest ei sünni üksikvanematele, vaid kooselu-

Eestis keskmisest mõnevõrra jõulisemaks. Selle

paaridele, siis iseloomustab abieluväliste sündide

tulemusena väljus summaarne kordaja „ülima-

suhtarv seda, et vabaabielul põhinev peremudel

dala” sündimuse tsoonist (1,3 last naise kohta või

on ühiskonnas aktsepteeritud ja levinud.

vähem) ja oli aastatel 2007–2010 pisut enam kui
1,6 last (78–79% taastetasemest). Euroopa Liidu

Suremus

idapoolsete liikmesriikide seas oli Eesti sündimus

Aastaks 1960 oli eeldatav eluiga pikenenud mees-

21. sajandi alguskümnendi vältel kõrgeim.

tel 64,7 ja naistel 73 aastani, mis tagas Eestile

Nüüdis-Euroopa sündimuskaardil – ühel pool

rahvusvahelistes võrdlustes küllalt hea positsiooni.

Põhja- ja Lääne-Euroopa taastetasemest 10–15%

Naiste eluiga oli võrreldav tollase Lääne-Euroopa

võrra madalama sündimusega, teisel pool Lõuna-

keskmisega, sõjas ja repressioonides tugevasti

ja Ida-Euroopa keskmiselt 30–35% vajakuga – lii-

kannatanud meeste puhul ulatus mahajäämus

kus Eesti 2000. aastate tõusu tulemusena esimese

Põhja- ja Lääne-Euroopast 3–5 aastani. Paraku jäi

rühma poole. Sündimustrendi uusim korrektsioon

eluea seekordne pikenemine Eestis lühiajaliseks.

pärast 2008. aastat paraku peatas selle liikumise.

1960-ndate keskpaiku algas rahvastiku suremuse

Kuigi eestlastel saavutas summaarne kordaja just

languses seisak, mis 1970–1980-ndatel laienes

sel ajal lokaalse kõrgpunkti (2010. aastal 1,76 last

kogu Ida-Euroopale. Seda võib võtta kinnitusena

naise kohta), on viimased aastad toonud endaga

tollase ühiskonnamudeli ja tervishoiukorralduse

sündimuse vähenemise. 2011. aastal oli sum-

arenguvõimetuse kohta. Eestis avaldus seisak

maarne kordaja võrreldes 2008. aastaga 8% võrra

mõnevõrra reljeefsemalt kui piirkonnas keskmiselt.

madalam ja 2012. aasta toob langusele lisa. EL-i

Lahknevate suundumuste tagajärjel oli Euroo-

Ida-Euroopa liikmete võrdluses on see Eesti jaoks

pas 1980-ndate lõpuks kujunenud sügav ida ja

tähendanud esikoha loovutamist ja taandumist

lääne vaheline terviselõhe, mille kahandamiseks

kolmandale positsioonile..

on kulunud kaks viimast kümnendit. Huvitav on

Eesti, samuti Euroopa piirkondade sündimust-

seejuures märkida, et kui sündimuses tõi režiimi

rendi suunamuutuste mõjutegurid on mitmeplaani-

vahetus kõigis endise idabloki maades kaasa

lised ja nendest ülevaate andmine eeldaks pikemat

põhijoontes samalaadse trendi, siis suremuse

põiget erialakirjandusse. Ühest lihtsast, kuid väga

puhul arengusuund lahknes. Poolas, Slovakkias,
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Sloveenias ja Tšehhis pöördus eluiga ühiskond-

tase oli Eestis sarnaselt paljudele Ida-Euroopa riiki-

like muutuste järel peatselt tõusule, kuid endise

dele madal, iseseisvuse lõpuaastatel elas linnades

Nõukogude Liidu riikides tõid ümberkorraldused

ligikaudu iga kolmas Eesti elanik. Eesti hõivang

kaasa eluea märgatava lühenemise. Eesti paistab

Nõukogude Liidu koosseisu mõjutas rännet teistest

sel ajajärgul silma suremusnäitajate kõikuvusega.

rahvastikuprotsessidest enam: algas aastaküm-

Keskmine eluiga lühenes järsult, jõudes 1994.

neid kestnud suur sisseränne Venemaalt ja teis-

aastal meestel 60,5 ja naistel 72,7 aastani. Kesk-

telt endise Nõukogude Liidu aladelt. Ühtekokku

Euroopa siirderiikide taustal annab eluea sedavõrd

saabus nõukogude aastatel Eestisse 1 600 000

ulatuslik lühenemine tunnistust nii ühiskonnamuu-

inimest ning lahkus

tuse kiirusest kui ka raskustest sellega kohane-

1 260 000 inimest, rändesaldo oli positiivne

misel, eriti puudutas see paremas tööeas mehi.

340 000 inimese võrra. Sisserändes oli oma osa

Kriisi järel, 1990. aastate teisest poolest on eluiga

ka Venemaa eestlaste tagasirändel, kokku naa-

aga jõudsalt pikenenud ning 2011. aastal ulatus

sis Eestisse sõjajärgsel perioodil 52 000 – 54 000

see meestel 71,2 ja naistel 81,1 aastani. Positiivse

eestlast. Euroopa põhiregioonide võrdluspeeglis

arengu veduriteks on olnud suremuse vähenemine

eristub Eesti kuni iseseisvuse taastamiseni suure

südame-veresoonkonna haigustesse ja välispõh-

rändekasvu poolest. Lääne- ja Põhja-Euroopas

justesse (õnnetusjuhtumid, tapmised, enesetapud).

oli rändesaldo samuti positiivne, kuid väiksem

Asjatundjate hinnangul ei ole aset leidnud muu-

kui Eestis. Ida-Euroopa maade välisrände saldo

tus pelgalt kvantitatiivne, vaid tähistab sisenemist

oli tollal riigipiiride suletuse tõttu nullilähedane,

uude, kardiovaskulaarse ja inimtegurilise suremuse

enamik neist jäi n-ö ühe rahvuse riikideks.

vähenemise arengujärku.
Riikidevahelistes võrdlustes on nimetatud suun-

Eestisse sisserändajad asusid elama valdavalt
linnadesse, kus eestlaste osakaal langes 1980-

dumuste tulemusena eriti tõhusalt paranenud Eesti

ndate lõpuks keskmiselt 51%-le, Tallinnas ja Ida-

naiste asetus. EL-i idapoolsetest liikmesmaadest

Virumaa linnades aga veelgi madalamale. Linnade

on naiste keskmine eluiga Eesti omast pikem

rahvuskoosseisu teisenemine, eluasemekitsikus ja

üksnes Sloveenias, eluea mahajäämus Põhja- ja

korterijärjekorrad, kõrghariduse elitaarsus ja toit-

Lääne-Euroopa keskmisest on naiste puhul vähe-

lusprobleemist tingitud põllumajanduse tähtsuse

nenud kahele aastale. Ehkki meeste eluea pike-

kasv 1970.– 1980. aastail kinnistas maal elavaid

nemine on alates 1990-ndate keskpaigast olnud

eestlasi maaelu külge ning meelitas linnas elavaid

isegi suurem, jäi meestel Ida-Euroopa keskmisest

eestlasi maapiirkondadesse kolima.

2011. aastal veel mõnevõrra puudu. Jätkuvalt suur,

Eesti taasiseseisvumine tõi uuesti kaasa ulatus

6–7-aastane mahajäämus Euroopa ülejäänud piir-

likud muutused rahvastikurändes. Välisrändes aval-

kondadega võrreldes osutab meeste suremuse

dus see 1990-ndate alguses ulatuslikus tagasirändes

vähendamisele kui ühele peamisele reservile, mille

peamiselt Venemaale. Muust rahvusest inimeste

arvel Eestil oleks võimalik oma inimarengu taset

arv kahanes 1989. ja 2000. aasta rahvaloenduste

märkimisväärselt parandada.

vahel enam kui 140 000 võrra, samas kui eestlaste
rändesaldo oli negatiivne 10 000 inimese võrra.

Ränne ja linnastumine

Praeguse väljarände ulatuse on põhjustanud

Teise maailmasõja järel elas väljaspool Eesti piire

mitme teguri kokkulangemine. Esiteks jõudsid 2000.

ligikaudu 200 000 eestlast, neist 110 000 Venemaal

aastatel peamisse rändeikka suurearvulised 1980.

ja 90 000 lääneriikides. Venemaa eestlaskond oli

aastate põlvkonnad. Teiseks lisandus nõukogude

tekkinud demograafilise ülemineku aegse välja-

aastatest pärit elatustaseme mahajäämusele

rände tulemusena, lääneriikides aga peamiselt

2000-ndate lõpul uue tegurina majanduskriisi mõju.

1944. aasta suure põgenemise ajal. Linnastumise

Väljarännet soodustas ka EL-i vanade liikmesriikide
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tööturgude avanemine (viimased nendest avasid

põlvkonna jõudmine eakate vanuserühma, mis

Eestile tööturu 2011). Nende arengute tulemusena

kahekordistas lühikese aja vältel välispäritolu

sai Soomest 2000. aastatel Eesti välisrände olulisim

rahvastiku vananemisnäitajad, võrdsustades need

sihtpunkt ning ligikaudu iga teine väljarändaja on

põlisrahvastiku omadega. Mitme teguri koostoimel

sel kümnendil lahkunud Soome.

suurenes eakate osatähtsus Eesti kogurahvastikus

Rändes avalduvad uued suundumused ei

aastatel 1990–2011 poole võrra, 11,6%-st 17,4%-ni

piirdu töörändega. Kiiresti on uue väljarände lii-

(rahvaloenduse andmetel on täpsustatud suht

gina kasvamas õppimisränne. Saar Polli värske

arvuks 17,7%). Kahe viimase kümnendi kokkuvõttes

küsitlusuuring 2012. aasta gümnaasiumilõpetajate

on Eestit rahvastiku vananemise tempolt Euroopas

seas näitab, et just venekeelsete gümnaasiumide

edestanud vaid mõned riigid.1965

lõpetajad ei näe Eesti kõrgkoole enda jaoks atraktiivsena ning eelistavad õpinguid jätkata Euroopas.

Rahvastikutaaste 970

Rändesuundade osas on paralleelselt välja-

Laulva revolutsiooni kõrghetkede järel alanud

rändega viimastel aastatel sagenenud ka tagasi-

demograafiliste protsesside teisenemine viis rahva

ränne. Väärib märkimist, et Eestisse tagasiränne

arvu mõlemad muutumiskomponendid juba Eesti

on praegu suurem kui Eestist väljaränne kümme-

taasiseseisvumise eel miinuspoolele: kiiremini rea-

kond aastat tagasi. Ehkki väljaränne Eestist veel

geeriv rändeiive pöördus negatiivseks 1989. aastal,

kasvab, hakkab väljarände potentsiaal eelseisvatel

loomulik iive järgnes sellele 1991. aastal. Kuigi

aastatel eeldatavalt vähenema koos 1990. aastate

muutuse suund oli eelneva ajajärguga võrreldes

väikeste sünnipõlvkondade jõudmisega peamisse

vastupidine, kujunes 1990. aastatel alanud rahva

rändeikka.

arvu kahanemise peamiseks tõukejõuks ränne.

Alalise elukoha vahetamise kõrval ja asemel

Välispäritolu rahvastiku osalise kodumaale

suureneb kiiresti rahvastiku ruumilise mobiilsuse

naasmise tõttu negatiivseks muutunud rändesaldo

vormide mitmekesisus, mida on nimetatud ka

vähendas rahvaarvu kümnendi vältel 9,7%, kaha-

uueks mobiilsusrevolutsiooniks. Võib oletada, et

nev loomulik iive lisas sellele veel 2,9%. Eesti

üha rohkem inimesi elab tulevikus hargmaist elu,

rahvaarv vähenes 12,6% võrra (eestlaste arv 3,5%,

millest üks osa on seotud Eesti ning teine osa mõne

muude rahvuste arv 27% võrra). Ida-Euroopa kesk-

muu riigiga. Sellega peavad kohanema kõik riigid

mine rahvastikukadu piirdus 1990-ndatel 2,8%-ga,

ning arvestama, et üha sagedamini ületab nüüdis-

samas kui Euroopa teistes piirkondades suurenes

aja inimeste elu riikide piire, samamoodi nagu see

rahvaarv 3,3–6,0% võrra, kusjuures 50–88% juurde

kunagi hakkas ületama sünnipaiga ja kogukonna

kasvust põhjustas sisserände otsene mõju.

piire. Nendesse muutustesse suhtumisel ei tohi

Praeguse sajandi esimest kümnendit iseloo-

unustada nüüdisaegsete kommunikatsioonivahen-

mustas rahvastiku taastenäitajate järkjärguline

dite arengut, mis on tundmatuseni lihtsustanud

paranemine, mis ei viinud siiski rahvastikukao

riigipiire ületavat suhtlemist ja võimaldab tahtmise

peatumiseni. Ajavahemikul 2000–2011 vähenes

korral säilitada igapäevase sideme kodumaaga ka

Eesti rahvaarv 5,7% võrra (eestlased – 3,0%, muud

kaugel viibides.

rahvused – 11,3%). Surmade ja sündide vahekorda
iseloomustas läbi kümnendi ulatuv positiivne

Rahvastiku vananemine

suundumus, mis tipnes loomuliku iibe tõusmisega

Massilise sisserände lõpp ja samaaegsed muutused

ajutiselt nulljooneni (+35 inimest 2010. a). Eestlas-

teistes demograafilistes alusprotsessides põhjus

tel avaldus see suundumus mõnevõrra jõulisemalt

tasid 1990. aastatel rahvastiku vananemise järsu

ja tõi aastateks 2008–2011 positiivse loomuliku iibe,

kiirenemise. Tähtsa hooandjana toimis selle juures

mis suurendas nelja aasta kokkuvõttes eestlaste

1940.–1950. aastail Eestisse asunud sisserändajate

arvu 4000 inimese võrra. Ajavahemikul 2000–2011
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piirdus negatiivse loomuliku iibe põhjustatud rah-

Kuigi Põhjamaadega võrreldav heaolusüsteem

vastikukadu eestlastel 1,2%-ga, negatiivsest rände

jääb meile lähemas tulevikus kättesaamatuks, on

iibest johtuv rahvaarvu vähenemine ulatus aga

töö- ja pereelu ühitamise võimalusi Eestis hinna-

1,9%-ni. Need suhtarvud osutavad iibekomponen-

tud Euroopa Liidu ida- ja lõunapoolsete maade

tide vahekorra muutumisele, võrreldes 1990-nda-

taustal üheks paremaks. (EIA 2012/2013, lk 26)

tega, mil peamiseks eestlaste arvu vähendavaks
teguriks oli negatiivne loomulik iive.

Rahvastiku vananemise kontekstis väärib teadvustamist Eesti vanemaealiste tähelepanuväärselt

Kokkuvõtteks

kõrge tööhõive. Enne majanduslangust aastail

Peatüki eelnevates osades toodud võrdlusainest

2005–2009 asus Eesti 55–64-aastaste hõivemäära

kokku võttes järeldatakse kokkuvõttes, et Eesti

poolest Euroopa Liidu maade hulgas Rootsi ja

praeguses demograafilises arengus avalduvad

Taani järel teisel-kolmandal kohal.

üheaegselt nii lähema mineviku kui uue arengujärgu mõjud.

Rahvastikuprobleemide mitmekülgse ja süvitsimineva käsitluse lõpetavad autorid olulise sõnumiga:

Kuigi rahvastikukadu leiab aset praegu,
”paikne
vad selle mitmed põhjused Eesti varasemas arengus. Nende hulka kuulub näiteks

Avatud ja väikese ühiskonnana on Eesti ka
”demograafiliselt
dünaamilisem ja mõjutata-

1970.–1980. aastate „noor” peremoodustus, mille

vam kui suuremad riigid, mille tõenduseks on

asendumine „küpsemaga” alates 1990. aastatest

Eesti asend mitmete rahvus- vaheliste võrdluste

vähendab vaatluslikke sündimusnäitajaid veel

äärmuspositsioonil või selle läheduses. Käes-

10–15 aasta vältel ja hoiab loomuliku iibe miinus

oleva ülevaate kokkuvõtlikuks sõnumiks võiks olla

poolel. (EIA 2012/2013, lk 24)

võimaluste olemasolu nii positiivseteks kui negatiivseks arenguteks. Nende võimaluste soovitava

Samuti sisaldusid iseseisvuse taastamisele eel-

kasuks pööramine ei ole kindlasti teostamatu, kuid

nenud ajas asjaolud, miks paljud muust rahvusest

eeldab riigi ja laiema ühiskonna vahelist usaldust

isikud Eestist 1990. aastatel ja hiljem lahkusid.

ning ühist tarka tööd. (EIA 2012/2013, lk 26)

Minevikuga on seotud ka praeguseks vaid osaliselt
tasa tehtud mahajäämus Euroopa järjepidevate
riikide elatustasemest ja sotsiaalsüsteemist, mis

Haridus
Anu Toots, Triin Lauri

sisserändajate ligitõmbamise asemel soodustab
majandusoludest põhjustatud väljarännet.

Andes ülevaate mitmesugustest hariduse mõõdi-

Minevikumõju kõrval toovad riikidevahelised

kutest, analüüsitakse Eesti positsiooni rahvusva-

võrdlused Eesti rahvastikuarengus esile ka teist-

helises haridusruumis nii kvantitatiivsete indeksite

suguseid jooni. Kõige reljeefsemalt avaldub see

kui kvalitatiivsete näitajate alusel. ÜRO inimarengu

perevormide mitmekesisuses, mis paigutab Eesti

indeksi hariduse alaindeks mõõdab lisaks vanuse-

teise demograafilise ülemineku teerajajate hulka.

kohortide protsentuaalsele haaratusele haridusse
ka väikelaste oodatavaid kooliaastaid ja täiskasva-

Eestit lähendavad Euroopa kontekstis kõr”gema
sündimusega maadele töö- ja pereelu

Eesti positsioon väga hea (koolis käidud aastate

ühitamise võimalused, lastehoiuteenuse suhte-

alusel oleme 8. kohal maailmas), kuid autorid

liselt hea kättesaadavus ja alates 2004. aastast

hoiatavad: on olemas teatud risk, et Eesti toetub

ka Põhjamaadest üle võetud kõrge asendusmää-

oma edus pigem minevikunäitajatele ega suuda

raga sissetulekupõhine vanemapalga süsteem.

tulevikus oma praegust kõrget positsiooni hoida.
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Suurimaks murekohaks on aga Eesti hariduse

(kvalifikatsioonide ja erialavalikute vastavusega

sooline tasakaalustamatus. Kõigepealt väljendub

tööturu vajadustele), on seekordses EIA-s juhitud

see poiste ja noormeeste suuremas väljalange

tähelepanu hoopis vertikaalsele sobimatusele, mis

vuses nii põhi- kui keskastmes ja ka kõrgkoolis.

tähendab seda, et erialasel tööl inimesed töötavad

Selle tulemuseks on Eesti esikoht Euroopas kõrg-

ametites, kus nad ei saa täiel määral rakendada

haritud naiste ülekaalu poolest (156 kõrgharitud

hariduse käigus omandatud teadmisi ja pädevusi,

naist 100 mehe kohta). Sooliselt segregeeritud eri-

töötavad allpool oma kvalifikatsiooni taset. Kuigi

alade valik on samuti Eestis üks suuremaid. Terved

probleem puudutab üle Euroopa ca 20% kõrg

valdkonnad on kujunenud nn naiste või meeste

haridusega töötajaid, on see harituse ja tööalaste

aladeks, näiteks on hariduse ja heaoluteeninduse

ülesannete disproportsioon Eestis Euroopa Liidu

valdkondades üle 90% lõpetajatest naised, mis on

üks suurimaid.

EL-is kõrgeim näitaja. Siit pärineb Eesti meeste ja
naiste ka suur sissetulekute lõhe.

Tervis
Raul-Allan Kiivet

Kõrgharidusega naine teenib Eestis vaid 63%
”kõrgharidusega
mehe palgast, mis on OECD suu-

Vaadates 2012/2013. aasta inimarengu aruandes

rim lõhe. Eraldi väärib rõhutamist, et sooline pal-

tagasi eluea pikkusele kui Eesti inimarengu indeksi

galõhe Eestis suureneb koos haridustasemega,

suurimale allapoole vedajale, nenditakse rõõmuga,

s.t kõrgharidusega meeste ja naiste palgalõhe on

et eeldatav eluiga on Eestis viimasel aastaküm-

suurem kui lõhe keskhariduse ja põhiharidusega

nel jõudsalt pikenenud ja saavutas 2010. aastal

meeste ja naiste palkades. Niisiis valitseb Eestis

kõigi aegade rekordtaseme nii naiste kui meeste

omamoodi paradoksaalne olukord – kõrgharidus

osas. Aastatel 2004–2010 kasvas naiste keskmine

on naistele palju atraktiivsem kui meestele, kuigi

eeldatav eluiga kolme aasta võrra (77,8-lt 80,8

materiaalset kasu sellest saavad nad meestest

aastani) ja meestel 4,2 aasta võrra (66,4-lt 70,6

märgatavalt vähem. (EIA 2012/2013, lk 30)

aastani). Eeldatav eluiga kasvas, sest Eestis vähenes sel ajal oluliselt noorte suremus vigastuste ja

Kõneldes hariduse kvaliteedist, on EIA 2012/2013
suhteliselt napisõnaline, viidates eeskätt Eesti hea-

teiste välispõhjuste tõttu ning keskealiste suremus
südame-veresoonkonna haigustesse.

dele tulemustele OECD PISA uuringutes. Samas

Eeldatav eluiga, mida arvutatakse suremus-

osutatakse vajadusele leida Eestile oma sobivaim

andmete põhjal, ei ütle midagi elus oleva rahvas-

haridusmudel, arvestades haridussüsteemis ilmne-

tiku tervise, haigestumise ega tervisega seotud

vat ebavõrdsust juurdepääsus parima kvaliteediga

elukvaliteedi kohta. Selles on abiks tervena elatud

haridusele, mis on seotud nii vanemate hariduse ja

aastate kontseptsioon, mis hindab nii elu kestust

sotsiaalse taustaga kui ka elukoha ja õppekeelega.

kui ka tervisega seotud elukvaliteeti ning arvestab

Käsitledes hariduse panust majandusse,

hea ja halva tervise esinemist eri vanuses inimestel.

toetutakse Maailma Majandusfoorumi andme-

Kuna tervist saab mõõta mitmel moel, erinevad

tele, mille kohaselt Eesti majanduseliit peab

ka tervena elatud aastate definitsioonid. Euroopa

töötajaskonna ebaadekvaatset ettevalmistust

Liidu ametlikus statistikas kasutatakse igapäevaelu

siinse majandusarengu peamiseks piduriks

piirangutel põhinevat definitsiooni ehk elamine

(EIA 2012/2013, lk 34).

tervena tähendab elamist tervisepiiranguteta

Eesti hariduse ebakõlasid majanduse poolt

(disability-free life expectancy).

vaadatuna on Eesti inimarengu aruannetes kordu

Võrreldes 2004. aasta andmetega oli 2010. aas-

valt esile toodud. Kui enamasti tegeletakse hari-

taks Eesti poistel tervisepiiranguteta elada jäänud

duse ja tööturu horisontaalse kokkusobimatusega

aastaid lisandunud 4,1 ja tüdrukutel 4,4 ehk Eestis
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pikenes eeldatav eluiga sel ajavahemikul nii meestel kui ka naistel tervena elada jäänud aastate arvel,

Väärtused
Anu Realo

mis on väga rõõmustav tulemus.
Kuna meeste eeldatav eluiga oli Eestis jätkuvalt

Väärtuste muutumist jälgitakse Ronald Ingleharti

lühem kui naistel, oli seetõttu meestel lühem ka

kontseptsiooni alusel toimuva maailma väärtuste

tervena elada jäänud aeg. Näiteks 2010. aastal

uuringu tulemuste alusel, mis eristab väärtuste

Eestis sündinud poiss elab tervisepiiranguteta eel-

sisu kahel teljel. Esiteks, ilmalik–ratsionaal-

datavasti 54,1 ja samal aastal sündinud tüdruk 58,2

sed versus traditsioonilised (kogukondlikud ja

aastat. Kuid samas osutatakse paradoksaalsele

usulised) väärtused ja teiseks, materialistlikud

olukorrale, et 65-aastastel Eesti naistel ja meestel

ellujäämisväärtused versus postmaterialistlikud

on jäänud keskmiselt elada tervena vaid viie aasta

eneseväljendusväärtused.

jagu, kuigi eeldatav eluiga sünnihetkel on selles

Ilmalik-ratsionaalsete vastandiks olevate tra-

eas Eesti naistel kümme aastat pikem kui sama

ditsiooniliste väärtuste keskmes on usk kõrgema

ealistel meestel. Seega enamik lisanduvast elueast

võimu olulisusse, olgu selleks autoriteediks kas

kulgeb naistel tervisepiirangutega.

jumal, riigivõim või perepea. Nende Eesti ela-

Tõstes esile Eesti naiste ja meeste tervena ela-

nike osakaal, kes on arvamusel, et suurem lugu

tavate eluaastate kasvutempot, mis on jõudnud

pidamine võimu suhtes on lähitulevikus hea, oli

samale tasemele Soomega, kuid jääb oluliselt

ajavahemikul 1996–2008 püsinud samal tasemel

maha Rootsist, kinnitab autor:

(45%), kuid langenud märkimisväärselt (34%-ni)
2011. aastal. Vastavalt on viimases uuringulaines

Kuigi Balti riigid on tervena elatud aastate
”arvestuses
jätkuvalt Euroopa Liidu punaseks

varasemaga võrreldes suurenenud nende Eesti ela-

laternaks, näitavad meie viimaste aastate edu-

võimu suhtes on pigem halb või kel on selles osas

sammud, et tervena elatud aega saab pikendada.

ükskõik. Maailma väärtuste uuringu viimase laine

Seda juhul, kui jätkub sihikindel tegutsemine rah-

andmete põhjal paikneb Eesti võimu tähtsustamise

vastiku tervise edendamisel ning südamehaiguste

poolest 32 riigi seas tagantpoolt 4. kohal – vaid

ja vigastuste ennetamisel. Rootsi kogemus näitab,

Lõuna-Koreas (27%), Rootsis (23%) ja Jaapanis (5%)

et rahvastikus saab tervena elatud aastaid juurde

on Eestist madalam nende inimeste osakaal, kes

võita suhteliselt lühikese aja jooksul. Seega on

on arvamusel, et suurem lugupidamine võimu

saavutatav igikestev unistus – pikem elu tervena,

suhtes on ka tulevikus hea.

miks mitte ka Eestis. (EIA 2012/2013, lk 39)

nike osakaal, kelle arvates suurem lugupidamine

Ilmalik-ratsionaalsete väärtuste hindamisel on
oluline jälgida, milliseid omadusi peavad inime-

Rääkides noorte tervisest, märgitakse, et iga

sed tähtsaks oma lastes kasvatada. Sõltumatuse

nädalase suitsetamise ja alkoholi tarbimise vara-

ja otsusekindluse, visaduse rõhutamine viitab

sem kasvutrend on peatunud, kuigi Eesti õpilased

ilmalik-ratsionaalsetele, religioossuse ja sõna-

on endiselt esikohtadel suitsu ja narkootikume

kuulelikkuse oluliseks pidamine traditsioonilistele

proovinute vanuse ja end purju joonute osakaalu

väärtustele. Aastatel 1990–2008 on Eestis lastes

poolest. Samas teeb muret ka see, et viimasel

otsusekindluse ja visaduse kasvatamise olulisus

aastakümnel on järsult suurenenud ülekaaluliste

tasapisi langenud, samas on mõnevõrra kerkinud

poiste ja tüdrukute arv ja sama järsult vähenenud

nende inimeste osakaal, kes arvavad, et lastes

igapäevaselt füüsiliselt aktiivsete laste arv.

tuleb kasvatada religioossust ning sõnakuule
likkust. Võrreldes 1990. aastate esimese poolega
on aga ligi kaks korda vähenenud nende Eesti elanike osakaal, kes peavad oluliseks kasvatada lastes
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sõltumatust. See tulemus on vastuolus eelnevalt

uuringu kohaselt arvas 40% vastajatest, et „ena-

mainitud tendentsiga, mis viitas võimuleiguse

mikku inimesi võib usaldada”, samal ajal kui 2008.

suurenemisele.

aastal oli vastav näitaja 33% ja 1999. aastal vaid

Vaadeldes traditsiooniliste ja ilmalik-ratsionaal-

24%. Lisaks usaldusele on viimastel kümnenditel

sete väärtuste ilmnemist, tuleb olulise tunnusena

kasvanud inimeste õnnetunne. Kui 1990. aastal

esile ka inimeste suhtumine võimalusse teha ise

väitis ligikaudu 61% Eesti elanikest, et nad on kõiki

oma elus olulisi valikuid ning otsuseid, sh abort,

asjaolusid arvestades kas väga või pigem õnne-

abielulahutus ja enesetapp. Eesti elanike osakaal,

likud, siis 2011. aastal väitis end õnnelik olevat

kelle arvates ei ole abort mingil juhul õigustatud,

ligikaudu 77% vastajatest.

tõusis mõnevõrra 1990. aastate teisel poolel ning

Samuti tõusis jõudsalt eluga rahulolu. Kui veel

püsis samal tasemel (21–22%) 2008. aastani ning

2000. aastate alguses oli Eesti elanikel see üks

langes veidi viimase, 2011. aasta uuringulaine and-

Euroopa madalaimad, siis üldise majanduskasvu

mete kohaselt, mil vaid 18% Eesti elanikest arvas, et

ning positiivsete poliitiliste sündmuste tuules (Eesti

abort ei ole mingil juhul õigustatud. Selle näitaja

ühinemine Euroopa Liiduga 2004. aastal jms) oli

kohaselt oli Eesti riikide pingereas Rootsi ja Jaapani

see üksnes viie aastaga tõusnud ligi kolmküm-

järel kolmandal kohal. Niisiis on Eestis inimesed

mend protsenti, jõudes haripunkti 2006. aasta

valdavalt arvamusel, et õigus elu üle otsustada

septembris, mil Eurobaromeetri küsitluste kohaselt

lasub ennekõike inimesel endal.

oli eluga rahul või väga rahul 79% Eesti elanikest.

Jälgides Eesti elanike materialistlikku versus

Usalduse ja õnnetunde suurenemine viitab Eesti

postmaterialistlikku maailmavaadet, tõdeb selle

mõningasele nihkumisele postmaterialistlike väär-

alapeatüki autor Anu Realo, et muutused viimase

tuste suunas.

kahekümne aasta jooksul ei ole märkimisväärselt

Eneseväljenduslike väärtustega on seotud ka

suured. Materiaalseid väärtusi rõhutavate inimeste

inimeste suurem tolerantsus vähemuste suhtes,

osakaal, mis oli tõusnud rasketel 1990. aastatel, oli

olgu selleks homoseksuaalid või teistsuguse

taas langenud uurimuse algperioodiga võrreldes

rahvusliku ja/või religioosse taustaga inimesed.

samale tasemele (32%) ning on seal püsinud 2011.

Kui 1990. aastal arvas kolmveerand (76%) uurin-

aastani. Postmaterialistlikke väärtusi rõhutavate

gus osalejatest, et homoseksuaalsus ei ole kunagi

inimeste osakaal aga ei olnud märkimisväärselt

õigustatud, siis 20 aastat hiljem on vastav näitaja

suurenenud, kõikudes 6% (1990) ja 4% (2011) vahel.

tunduvalt madalam, 48%. Siiski uskus 2011. aastal

Võrreldes teiste maailma riikidega paikneb Eesti

ikka veel ligi pool Eesti elanikest, et homoseksuaal-

Maailma väärtuste uuringu viimase laine andmete

sus on igal juhul taunitav. See kõrge näitaja paigu

alusel jätkuvalt koos endise Nõukogude Liidu

tas Eesti teiste riikide võrdluses jätkuvalt pigem

vabariikidega (nt Usbekistan, Kasahstan, Venemaa,

Ida-Euroopa kui Põhjamaa riikide sekka.

Armeenia, Valgevene jt) pingerea lõpus, kus

Autor järeldab, et vaatamata teatud nihetele

postmaterialistlikke väärtusi rõhutavate inimeste

postmaterialismi suunas, ei ole Eesti asukoht

osakaal elanikkonnas on 5% või isegi madalam.

maailma väärtuste kaardil võrreldes 1999. aastaga

Võrdluseks: Rootsis oli 2010.–2012. aasta andmetel

märkimisväärselt muutunud, endiselt domineeri-

vastav näitaja 32%, Ameerika Ühendriikides 18%

vad pigem ellujäämise kui eneseväljendusega seo-

ja Poolas 8%.

tud väärtused. Mööndes, et kuigi usalduse, heaolu

Eneseväljendamist rõhutavate väärtuste üheks

ja tolerantsuse kasv Eesti elanike seas viimastel

väljenduseks on ka see, kuivõrd inimesed üksteist

kümnenditel annab tunnistust väikesest nihkest

usaldavad. Eesti elanike üldise usalduse määr

eneseväljenduslike väärtuste rõhutamise suunas,

langes 1990. esimesel poolel, kuid alates 1996.

ei ole siiski veel põhjust rääkida postmaterialistlike

aastast oli see järk-järgult tõusnud. 2011. aasta

väärtuste tugevast esiletõusust.
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Eesti asukoht väärtuste maailmakaardil –
”tugev
rõhuasetus ilmalik-ratsionaalsetele, kuid

Sellest latist lähtudes saab mõistetavaks ka ava

samas ka ellujäämisega seotud väärtustele –

kraatia suhtes kui nende eneseteostusvõimaluste

peegeldab paljuski meie asendit geopoliitilisel

suhtes, mida Eesti ühiskond oma liikmetele pakub.

likkuse kõrgenenud ootuste tase nii Eesti demo-

maakaardil, Põhja- ja Ida-Euroopa ristteedel.
Nii pole parata, et Eesti faktiline asend mõlemal
kaardil läheb mõnevõrra lahku soovitud või kujuteldavast asukohast, mis paljude eestlaste arva-

Arengu üldine edukus:
Bertelsmanni siirdeindeks
Peeter Vihalemm

tes peaks olema palju lähedasem põhjamaisele
ideaalile. (EIA 20012/2013, lk 52)

Postkommunistlikke arenguid võimaldab üldistavalt mõõta Saksamaal tegutsevas Bertelsmanni

Kokkuvõte
Mati Heidmets

instituudis välja töötatud siirdeindeks, mida
Euroopa sotsiaalteadlased laialdaselt kasutavad.
Bertelsmanni siirdeindeksi tunnetuslik väärtus

Globaalne ja seetõttu hästi üldistatud vaade Eestile

põhineb selle aluseks oleval mitmemõõtmelisel

pole alati kooskõlas sellega, kuidas me oma elu ja

transformatsiooniprotsesside institutsionaalsel

arengut seestpoolt näeme ja hindame. Mida lähe-

mudelil, mida saab edukalt rakendada kõigis maa-

male tuleb pilk, seda rohkem ilmneb murekohti – ka

ilmajagudes toimuvate majanduslike ja poliitiliste

neis valdkondades, kus muu maailm meid lausa ees-

arengute võrdlemiseks.

käijaks peab. Hinnates taasiseseisvunud Eesti saavu

Transformatsiooni tõlgendatakse vastavalt sel-

tusi ja vajakajäämisi, sõnastab peatoimetaja Mati

lele kui poliitiliselt juhitud laiaulatuslike muutuste

Heidmets ka Eesti järgmise arenguperioodi väljakutse.

protsessi, mille käigus autoritaarne süsteem areneb demokraatia ja turumajanduse suunas.

Kahekümne aastaga on Eesti üles ehitanud
”hästitoimiva
riigi ja tegusa ühiskonna, globaal-

ja 52 indikaatorit, mis kujutasid endast ekspert

setes võrdlustes saame selle eest põhjendatult

hinnanguid 10-pallisel skaalal. Nende indikaato-

kiita. Samas tundub, et uuenenud keskkonda

rite põhjal kujunesid kaks koondindeksit, staatuse

pole märgatav osa eesti inimestest oma ressurs-

indeks ja protsessijuhtimise indeks. Staatuse indeks

side, elulaadi ega ka mõtteviisi poolest veel sisse

hindab maade poliitilist ja majanduslikku arengut

elanud. Eduka Eesti jõudmine iga eestimaalase

(transformatsiooni) kahe analüütilise dimensiooni

tuppa ja hinge võiks olla meie järgmise arengu-

abil: ühelt poolt liikumist õigusriikliku demokraatia

perioodi oluline väljakutse. (EIA 2012/2013, lk 53)

poole ja teiselt poolt sotsiaalsel õiglusel põhineva

Indeksi arvutamisel kasutati 17 kriteeriumit

turumajanduse poole. Protsessijuhtimise indeks
hindab valitsemise kvaliteeti ja efektiivsust ees-

2. INIMENE JA ÜHISKOND
TOIMETAJA MARJU LAURISTIN

märkide püstitamisel ja saavutamisel.
Võrreldes Eesti 2009.–2011. aasta arengu eri
aspektidele antud hinnanguid ülaltoodud kriteeriu-

Vaadates tagasi juba läbitud teele, võib Eesti

mite alusel, on näha, et eriti kõrgelt on Eesti puhul

mitme arengudimensiooni lõikes tunda uhkust

hinnatud demokraatlike institutsioonide stabiilsust,

oma liidripositsiooni pärast siirderiikide seas.

turu ja konkurentsi korraldust ning eraomanduse

Kuid uuel arengujärgul mitte enam siirderiigi, vaid

ulatust. Suhteliselt kõige madalamalt on nendel

täieõigusliku OECD liikmena on õigem võtta ka

majanduskriisist mõjutatud aastatel hinnatud Eesti

oma arengute hindamisel aluseks võrdlus kõrgelt

sotsiaal-majanduslikku arengutaset, majanduse

arenenud jõukate riikide ühiskonnakorraldusega.

kasvupotentsiaali ning jätkusuutlikkust.
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Ka staatuse indeksi põhjal on Eesti siirdetee-

siirde lõppu, saavutades formaalsete näitajate

kond olnud edukas – 2006. aasta kokkuvõttes oli

järgi demokraatia kõrgeima taseme. Nations in

Eesti Sloveenia järel Euroopa siirderiikide seas

Transiti ja Economisti indeks on lühema ajalise

teisel kohal, 2008., 2009. ja 2012. aastal Tšehhi

haardega, ning ka nendest lähtuvalt on Eesti polii-

ja Sloveenia järel kolmandal kohal; kõigil kordadel

tiline süsteem saanud kõigi nelja indeksiga kaetud

ühtlaselt kõrge tulemusega nii poliitilises kui ka

perioodi vältel üpriski stabiilse hinnangu. Nations

majanduslikus arengus.

in Transit annab vaadeldud perioodi jooksul Eestile

Bertelsmanni transformatsiooniindeksi 2012.

hinnangu vahemikus 80–85% indeksi maksimaal-

aasta näitajate põhjal tehtud analüütilises kokku

sest väärtusest, mis tähendab kõnealuse indeksi

võttes tõdetakse, et Eesti kuulub koos kaheksa uue

kontekstis vägagi head tulemust, kuna sellega

EL-i liikmesriigiga siirderiikide juhtrühma, mida

on Eesti peaaegu kõige kõrgema demokraatia

ei ole enam õige vaadelda siirderiikidena demo-

tasemega riik vaadeldud (postkommunistlike)

kraatiale ja turumajandusele ülemineku mõttes,

riikide hulgas. Ajakirja Economist hinnang Eesti

kuivõrd see oli juba toimunud. XXI sajandi esiküm-

demokraatiale on aga kriitilisem, jäädes vahemikku

nendi lõpus oli neis riikides juba käsil poliitilise ja

75–80% võimalikust maksimumist. See tulemus

majandusliku süsteemi konsolideerumine, et kind-

paigutab Eesti maailma riikide seas demokraatliku

lustada saavutatud arengutaseme jätkusuutlikkus .

arengu poolest alles neljandasse kümnesse, nn
puudulike või vigaste demokraatiate kategooriasse.

Vabadus ja demokraatia
Martin Mölder ja Vello Pettai

Samas tasub esile tuua, et Economisti hinnangul
said 2011. aastal Ida- ja Kesk- Euroopa riikidest
kõrgema tulemuse üksnes Tšehhi ja Sloveenia.

Autorid kirjeldavad ja hindavad Eesti poliitilist aren-

Kui vaadata indeksi alamkomponente, siis Eesti

gut nelja rahvusvaheliselt enamlevinud indeksi lõi-

madala tulemuse peamiseks põhjustajaks oli

kes, mis kõik mõnevõrra erineval viisil kaardistavad

poliitilise osaluse tase, kus Eestile antud hinnang

poliitilist süsteemi demokraatia ja vabaduse pers-

oli üksnes viis punkti kümnest. Nimetatud kategoo-

pektiivist. Nendeks on organisatsiooni Freedom

ria alla kuuluvad Economisti indeksis valimistes

House koostatud kaks indeksit – Freedom in the

osalemise aktiivsus, vähemuste kaasamine, naiste

World ja Nations in Transit, millest esimene on üks

osakaal parlamendis, parteide ja poliitiliste orga-

tuntumaid demokraatia ja vabaduse mõõtmisel

nisatsioonide liikmelisus, kodanike poliitikahuvi,

kasutatavaid indekseid, paistes silma vaatlus

valmisolek osaleda meeleavaldustes, poliitika

aluste riikide arvu ja hinnatavate parameetrite

jälgimine meedia kaudu ja poliitilise osaluse

hõlmavuse poolest. Nations in Transitit peetakse

edendamine võimude poolt. Freedom in the Worldi

Eesti positsiooni hindamiseks sisukamaks, kuna

indeks näitab, et Eesti asub poliitiliste vabaduste

see keskendub otseselt kunagiste raudse eesriide

poolest natuke kõrgemal Kesk- ja Ida-Euroopa

taguste riikide demokraatia olukorrale ja arengu

keskmisest tasemest, nagu ka 2011. aasta kohta

taseme määratlemisele. Lisaks on jälgitud ka aja-

kõrgeima hinnangu saanud Tšehhi, Leedu, Poola,

kirja Economist demokraatia indeksit ja Polity IV

Slovakkia ja Sloveenia.

indeksit, mis näitab poliitiliste süsteemide demokraatlikke ja autokraatlike omadusi.

Seega võib nende indeksite taustal öelda,
et vaatamata väikestele erinevustele oli Eesti,

Hinnates Eesti demokraatliku poliitilise süsteemi

nagu ka suurem osa siinse piirkonna kunagis-

konsolideerumist 1990. aastate jooksul, annavad

test siirderiikidest, jõudnud kahekümne aastaga

nii Freedom in the World kui ka Polity IV Eestile

oma poliitiliste süsteemide demokraatlikkuse

üsna maksimumilähedase tulemuse. See tähendab,

osas Lääne-Euroopaga võrreldavale tasemele.

et Eesti oli 1990-ndate lõpuks jõudnud poliitilise

Samas on arenguruumi maksimaalse võimaliku

246

EIA 2012/2013: Eesti maailmas

IV OSA: EIA 2010–2015: üldistavad tagasivaated rahvusvahelise kogemuse taustal

demokraatia saavutamiseks veel palju. Suurema

eelkõige madalad sallivuse näitajad: vaid 55,8%

eristusvõimega indeksite abil on võimalik välja

leiab, et Eesti on rahvusvähemustele hea koht ela-

tuua ka Eesti demokraatia nõrgemaid külgi, milleks

miseks. Eesti tulemused on küll võrreldaval tasemel

on ennekõike valitsemise teostamine, osalemine

Läti ja Leeduga (kes on üldjärjestuses vastavalt 112.

ja poliitiline kultuur. Just nendes valdkondades

ja 93.kohal), kuid jäävad selgelt alla enamikule

jääb Eesti kõrgema demokraatiatasemega riikidest

võrdlusriikidest (vaid Iisrael on oma tolerantsusnäi-

märkimisväärselt maha.

tajatelt tagapool nii Eestist kui isegi Lätist). Seda, et
Eestis on probleeme tolerantsusega, kinnitavad ka

Kodanikuühiskond ja sotsiaalne kapital
Juhan Kivirähk, Marju Lauristin
Sotsiaalse kapitali arengut vaadeldakse selles

OECD vastavad näitajad, kus Eesti on kõigi OECD
liikmesriikide sallivuse pingereas kõige viimane.
Kokkuvõtteks tõdetakse:

alapeatükis Inglismaal tegutseva rahvusvaheEuroopa Sotsiaaluuringu (ESS) näitajate põhjal.

Saavutamaks muutusi poliitilise kultuuri ja
”osaluse
valdkonnas ei piisa üksnes kodaniku-

LPI sotsiaalse kapitali näitaja kinnitab, et Eesti on

ühenduste tegevussuutlikkuse tõstmisest, vaid

kodanikuühiskonna arengu poolest Ida-Euroopa

tuleb muuta arusaamu kodaniku rollist otsus-

riikide seas esirinnas, ent jääb alla Skandinaavia ja

tamises osalejana, tagades seejuures ka seni

Kesk-Euroopa riikidele. Samas on Eestis suhteliselt

poliitikast eemale tõrjutud ühiskonnagruppide

vähe arenenud nii heategevuses osalemine kui ka

kaasamise. (EIA 2012/2013, lk 69)

lise Legatumi instituudi poliitikaindeksi (LPI) ja

vabatahtliku töö tegemine (kuigi võrreldes 2009.
aastaga on need näitajad paranenud). Sotsiaalse
kapitali oluliseks koostisosaks on usaldus ja abi-

Infokeskkond ja meediavabadus
Peeter Vihalemm

valmidus inimeste vahel. Euroopa Sotsiaaluuringu
andmetel on Eesti selle poolest Euroopa keskmisest

Eesti on Freedom House’i hinnangutes koos Saksa

isegi kõrgemal.

maa ja USA-ga paiknenud meediavabaduse pinge-

Võrreldes sotsiaalse kapitali indeksi üksikute

reas kohtadel 14.–22., veidi eespool Tšehhit. Kõige

koostisosade väärtusi Balti riikides, on nende

vabamaks on meedia tegevust paljudel aastatel

sotsiaalse kapitali struktuur ja üldine arengutase

hinnatud Põhjamaades. Meediakonverentsil Tal-

suhteliselt sarnane. Kõige tugevam on oma pere

linna Ülikoolis 2012. aasta mais konstateeriti, et

ja lähedaste sõprade roll, samas kui väga väike

Eesti meedia olukord erineb tugevasti teistest Ida-

osa elanikkonnast on osalenud vabatahtlikus töös,

ja Kesk-Euroopa maadest selle poolest, et meil

annetanud heategevuseks või abistanud hädalist.

puuduvad oligarhid, kes aina suuremal määral

Eesti puhul on elanikkonna rahvuslik hete-

meediat kontrolliksid. Leedu ja Läti positsioon oli

rogeensus ja migrantrahvastiku suur osakaal

2007. aastal Eestile lähedal, kuid langes tugevasti

sotsiaalset kapitali oluliselt vähendav tegur.

järgnevatel aastatel. Meediavabaduse langust

Rahvusvähemuste olukorda peegeldab ka üks

seletatakse väliskapitali olulise tagasitõmbu

Legatumi sotsiaalse kapitali indeksi alamindeks –

misega 2008.–2010. aastal Läti ja Leedu meedia-

isikliku vabaduse indeks, mis mõõdab olukorda

turult. Uued kodumaised omanikud (nn oligarhid)

individuaalse valikuvabaduse, eneseväljendusvõi-

on püüdnud meediat ära kasutada oma poliitilistes

maluste, liikumis- ja usuvabaduse ning sotsiaalse

ja majanduslikes huvides, mis on oluliselt piiranud

tolerantsuse alal. Eesti on selle alaindeksi järjes-

meediavabadust ja alandanud eksperthinnangut.

tuses 2012. aasta raportis väga madalal, alles

Internetivabaduse poolest oli Eesti Freedom

74. kohal. Tagasihoidliku tulemuse põhjuseks on

House’i indeksi Freedom on the Net järgi teist aastat
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järjest maailmas esikohal. Eesti infotehnoloogi
lisele arengule ja interneti võimaluste kasutamisele

Korruptsioon
Jüri Saar

anti 2011. aastal selle indeksi tulemuste ülevaates
väga kõrge hinnang: Eesti on kommunikatsiooni-

Rahvusvaheline organisatsioon Transparency

tehnoloogiliselt üks arenenumaid maid maailmas

International on alates 1995. aastast võrrelnud

ja piirangud interneti sisule on riigis ühed leebei-

riike indeksi abil, mis iseloomustab korruptsiooni

mad. Seejuures tuleb aga arvestada, et nimeta-

tajutavust. Objektiivsed näitajad oleksid näi-

tud uuringust puudusid Põhjamaad ja mitu muud

teks korruptsioonikuritegude arv ja nende eest

Euroopa riiki, kaasa arvatud Läti ja Leedu.

määratavad karistused, algatatud kriminaalasjad,

Väga oluline üldist infokeskkonda iseloomustav

süüdimõistvad kohtuotsused ja muu kriminaal-

näitaja on interneti kättesaadavuse ja kasutamise

justiitssüsteemi tegevusega seonduv. Need kõik on

ulatus, mis tihedasti seondub maa infotehnoloogi

aga riigiti väga spetsiifilised, mis raskendab võrd-

lise arengutasemega. Selle näitaja poolest oli Eesti

lusi riikide vahel. Korruptsiooni tajumise indeksi

veidi ülalpool Euroopa Liidu keskmist, kuid samas

loomisel on püütud arvesse võtta korruptsiooni

võrreldes teiste EL-i uusliikmetega Eesti edumaa

defineerimise ja kultuuritaustade varieeruvust.

vähenemas. Kaheksa aasta jooksul, aastatel

Näitaja abil hinnatakse korruptsiooni tajutavat

2004–2012, oli Eestis internetikasutus kasvanud 1,7

levikut avalike teenistujate ja poliitikute hulgas.

korda, samas kui EL-is keskmiselt oli kasv olnud 1,9

EIA 2012/2013 annab ülevaate Eesti edusammu-

korda. Selle alusel võis järeldada infotehnoloogia

dest ja probleemidest korruptsiooniga võitlemisel.

kasvutempo aeglustumist Eestis viimastel aastatel

Selgub, et 2012. aasta tulemuste alusel jagu-

võrreldes 1990-ndate lõpu ja 2000-ndate algusega.

nesid Euroopa riigid sisuliselt kahte gruppi. Ühele

Eestist palju kiirem on olnud kasv Lätis ja Leedus

poole jäid Ida- ja Lõuna-Euroopa maad, nagu näi-

(vastavalt 2,6 ja 2,5 korda).

teks Ukraina (indeksi väärtus 26), Venemaa (28),

Ka traditsioonilise meedia kasutamisaktiivsus

Valgevene (31), Kosovo (34), Moldova (36), Kreeka

oli Eestis veidi ülalpool EL-i keskmist. Ehkki Eestis

(36), Serbia (39), Bulgaaria (41). Teisele poole

oli ajalehtede levik nõukogude ajal samal tasemel

kuulusid Lääne- ja Põhja-Euroopa maad, nagu

Põhjamaadega, langes see tiraažide mitmekordse

Taani (indeksi väärtus 90), Soome (90), Rootsi (88),

vähenemise tõttu 1990. aastatel Euroopa keskmi-

Norra (85). Neis riikides on korruptsiooni hinnatud

sele tasemele. Aruandes märgitakse, et lehtede

vähelevinuks.

tiraaži langust Eestis kompenseeris mõnevõrra juba

Korruptsiooni tajumise indeksi järgi paikneb

siis veebiväljaannete ja portaalide suur loetavus.

Eesti maade pingereas 32. kohal, edestades kõiki

Meediavabaduse efektiivsus demokraatia

endiseid sotsialistlikke Ida-Euroopa riike, kuid mitte

arengu seisukohalt on seotud ka sellega, kuidas on

veel küündides nn vanade demokraatiate tasemele.

riigis üldisemalt tagatud kodanike juurdepääs ava-

Ida-Euroopa kunagistest sotsialistlikest riikidest on

likule infole. Ka selles suhtes oli Eesti saavutanud

Eestiga enam-vähem samal positsioonil juba palju

rahvusvahelises võrdluses silmapaistva avatuse.

aastaid olnud Sloveenia. Eesti esindab võrreldes

OECD andmetel oli Eestis seadusandlikult tagatud

teiste siirderiikidega justkui „korruptsioonialast

juurdepääs rohkematele avaliku võimu tegevust

edulugu”, jäädes siiski Ida ja Lääne vahelisele

peegeldavatele andmetele ja dokumentidele kui

piirialale.

üheski teises OECD riigis.

Peatüki autor Jüri Saar juhib sellega seoses

Kokkuvõtteks rõhutatakse, et Eesti ühiskond

tähelepanu asjaolule, et rahvusvahelised uurimis

paistis teiste riikide seas silma väga suure meedia

metoodikad ja Eesti korruptsioonivastane stra-

vabadusega ja väga aktiivse infotarbimisega.

teegia arvestavad eelkõige lihtsamat laadi, nn
madalama taseme korruptsiooniilminguid, mis
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puudutavad eeskätt äritegevuse ausust ja läbi-

toimib. Ehk siis mil määral inimesed tajuvad, et

paistvust. Kui majanduse ümberkorraldamises

riigivõim on suuteline leidma tekkinud probleemi-

oli suur osa läänelikku äri- ja juhtimiskultuuri

dele lahendust ja arvestama seejuures ka eri ühis-

esindavatel välisfirmadel, siis teisiti olid lood

konnagruppide huve. Sellega, kuidas demokraatia

poliitilise korruptsiooniga, sest poliitilise kultuuri

riigis toimib, oli rahul 90% Taani, 78% Soome, 75%

areng tuli läbi teha endal.

Hollandi ja 70% Austria kodanikest; seevastu demokraatia toimimisega olid rahulolematud 76% Leedu,

Oma rolli mängib meie kogenematus ja järje”pideva
poliitikategemise traditsiooni puudumine.

73% Sloveenia, 70% Tšehhi, Slovakkia ja Ungari,

Oskame liiga harva näha institutsioonide tege-

kraatiate kõrgemat usaldust nii parlamendi kui

vuses stabiilsuse ja eetiliste väärtuste olulisust

valitsuse vastu seletatakse nende erineva poliitilise

võrreldes personaalse kasu ja huviga. Poliitilist

kultuuriga, väljakujunenud demokraatiates elavate

korruptsiooni soosib isiklikul lojaalsusel, valit-

inimeste arusaamaga, et vaatamata raskustele

sevale grupile ustavuse nõudmisel ja üldiste

püüavad parlament ja valitsus teha oma parima,

põhimõtete omakasupüüdlikul mugandamisel

tegutsedes riigi ja elanikkonna huvidest lähtuvalt.

põhinev võimu teostamine. Enesekriitilisust pärsib

Kesk- ja Ida-Euroopa riikides aga domineerib tänu

komme peita puudused ilusasti läikiva fassaadi

ulatuslikule poliitilisele võõrandumisele usalda-

taha. ( EIA 2012/2013, lk 77)

matus poliitiliste institutsioonide, sealhulgas eriti

60% Eesti ja 55% Läti kodanikest. Vanade demo-

erakondade vastu, kelle usaldusreiting on üldiselt
Korruptsioonitaset monitoorivad rahvusvahe

kõige madalam. Eestile iseloomulikuks peavad

lised organisatsioonid ongi korduvalt juhtinud Eesti

autorid olukorda, kus eestlaste ja mitte-eestlaste

tähelepanu poliitilise korruptsiooni ohule, mille

usaldus riigi institutsioonide vastu on väga erinev.

negatiivne mõju Eesti ühiskonna arengule on ka

Mitte-eestlaste usaldus Eesti riigi suhtes on püsivalt

viimastel aastatel ilmnenud.

palju madalam kui eestlaste oma, seejuures on neil
Riigikogu vastu kõrgem usaldus kui valitsuse vastu.

Avalikkuse hinnangud riiklikele
institutsioonidele ja usaldus
riiklike institutsioonide suhtes
Juhan Kivirähk, Marju Lauristin

Võrreldes Eurobaromeetri tulemuste alusel eri
riikide elanike hinnanguid oma riigi arengusuunale
enne ja pärast majanduskriisi, selgus, et ainult Taanis ja Austrias on neid inimesi, kes endiselt usuvad
oma maa arengusuuna õigsusesse, napilt rohkem

Autorid võrdlevad vanu ja uusi demokraatiad, näi-

kui kahtlejaid. Kriis oli pannud kõikide Euroopa

dates et nende kõrvutamisel torkab silma mitte

Liidu riikide kodanikke mõtlema alternatiivsete

ainult erinev usaldustase, vaid ka erinev usalduse

arengumudelite võimalikkuse üle. Seejuures oli aga

muster: tugeva demokraatliku traditsiooniga

otsustava kaaluga küsimus, kas kriisiga tõusnud

Põhjamaades, aga ka Austrias ja Hollandis, on

negatiivsed meelolud murendasid ka üldisemat

usaldus parlamendi vastu kõrgem kui valitsuse

usku demokraatia toimivusse ja oma riigi arengu-

vastu ning puudub järsk erinevus riigi ja oma-

võimesse, mis oleks võinud teha kriisist väljapääsu

valitsuse tasandi võimu usaldamises. Samas on

järjest raskemaks ja viia kogu ühiskonna stabiilsust

Eestis, nagu ka teistes postkommunistlikes maades,

ohtu seadvate konfliktideni. Selles suhtes eristusid

omavalitsuste usaldusväärsus väga palju suurem

selgesti ühelt poolt Põhjamaad ja veel mõni vana

riigi tasandi institutsioonide omast, kusjuures par-

demokraatia, kus usaldus valitsuse ja erakondade

lamenti usaldatakse enamasti vähem kui valitsust.

suhtes ja üldine hinnang demokraatia toimivusele

Usaldus poliitiliste institutsioonide vastu annab

pidas suhteliselt kindlalt kriisile vastu, ja need maad

märku sellest, kui hästi selles riigis demokraatia

eeskätt Kesk- ja Lõuna-Euroopas, kus poliitilise
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süsteemi usaldusväärsus oli kriisi mõjul pööranud

üldjärjestuses 41. kohal. Eesti turvalisusindeksi jär-

tõsisele langusele ja ühiskonna stabiilsus sattunud

sus languses 2007. aastal kajastus Pronkssõduri

seetõttu kriitilisse olukorda. Seda, kui habras on

kriis, mis võimendas rahvusvahelisel tasandil

noorte demokraatiate usalduskapital, näitas kahes

muljet Eesti ühiskonnas valitseva rahvustevahelise

senises eduriigis, Tšehhi Vabariigis ja Sloveenias

konflikti ohust. Eestist ettepoole jäid kõik EL-i uus-

kriisi ajal ja järel toimunud valitsuse ja erakondade

liikmed peale Läti ja Leedu. Euroopa Liidu liikmes-

usalduse pidev langustrend ja kukkumine alla-

riikidest oli halvimal positsioonil Kreeka. Venemaa

poole 10% nivood. Viimastega võrreldes säilitasid

kuulus selle indeksi järgi maailma kümne kõige

Eesti demokraatlikud institutsioonid suhteliselt hea

ebaturvalisema riigi hulka koos Pakistani, India,

poliitilise usalduse ressursi, ehkki ka Eestis oli usk

Põhja-Korea, Iisraeli ja Iraagiga. Eesti kui turva-

riigi arengusuuna õigsusesse vähenenud 2007. ja

lise riigi kuvandit mõjutasid positiivselt siseriikliku

2012. aasta võrdluses rohkem kui kaks korda.

vägivaldse konflikti puudumine, poliitilise terrori
puudumine, osalemine rahujõududes, illegaalse

Eesti rahumeelsus ja julgeolek
ebastabiilses maailmas
Marju Lauristin, Juhan Kivirähk

relvaekspordi puudumine, maalt põgenike puudu
mine ja paranev siseturvalisus. Eesti turvalisuse
kuvandit kahjustasid aga kuritegevuse leviku tajumine ühiskonnas, vägivaldsed surmad, vangide

Püüdes lisaks inimarengu indeksile EIA 2012/2013

hulk, vägivaldseks muutunud demonstratsioonid,

käigus kasutada muid, vähem kasutatud rahvusva-

madal sõjaline võimekus, militaarse ohustatuse

helisi mõõdikuid, on huvipakkuvat võrdlusvõimalust

tunne seoses naabritega (loe: Venemaaga).

pakkunud Maailma majanduse ja rahu instituudis
välja töötatud nn globaalne rahuindeks (Global

Positiivse rahumeelsuse indeks

Peace Index). Globaalse rahuindeksi koostamisel

Huvitavat võrdlust eelnevale pakub 2012. aastal

võetakse arvesse 23 riigi turvalisust peegeldavad

samuti Maailma majanduse ja rahu instituudis

militariseerituse, konfliktiohu ja ebastabiilsuse

välja töötatud alternatiivne positiivse rahumeel-

statistilist näitajat, mille alusel arvutatakse rahuin-

suse indeks (Positive Peace Index), millest on välja

deksi üldskoor 5-pallisel skaalal. Taustanäitaja-

jäetud otsesed ohutegurid. Positiivse rahumeelsus

tena sisaldab globaalse rahuindeksi raport aga

eindeksisse (PPI) on valitud elanikkonna hoia-

ka kõiki olulisemaid majandusarengu, inimarengu

kuid ja institutsioonide tugevust iseloomustavad

ja demokraatia arengu näitajaid, mis võimaldab

tunnused, mis autorite veendumuse kohaselt

iga maa turvalisuse taset kõrvutada tema üldise

peegeldavad riikide võimekust ja valmisolekut

arengu tasemega.

kindlustada rahumeelset ühiskonda. Need tunnu

Üldise globaalse rahuindeksi (GPI) skoori alusel

sed on koondatud nn rahumeelsuse kaheksaks

jaotati uuritud maad viide kvintiili. 2012. aastal vaa-

sambaks: soodne ettevõtluskeskkond, hästi toimiv

deldi 158 maad, eelnevatel aastatel veidi vähem.

riigivalitsemine, võrdne juurdepääs ressurssidele,

Turvaliste riikide esikümnesse on kuulunud Põhja

info vaba levik, madal korruptsiooni tase, teiste

maad, Mandri-Euroopast Austria, Iirimaa, Šveits,

õiguste tunnustamine, kõrge haridustase, heanaa-

postkommunistlikest riikidest ainult Sloveenia ja

berlikud suhted riikide vahel. Kõrvutades globaalse

Tšehhi, teistest maadest Kanada, Uus-Meremaa,

rahu indeksit, mis kõneleb eeskätt sisemiste ja

Jaapan. Kõik kõrge rahuindeksi reitinguga riigid on

väliste ohtude tugevusest, positiivse rahumeelsuse

ka inimarengu, majandusarengu ja demokraatia

indeksiga (PPI), mis võtab kokku riigi stabiilsuse ja

näitajate poolest parimate seas ning suhteliselt

funktsioneerimise tugevad küljed, on rahuindeksi

korruptsioonivabad. GPI alusel on Eesti teises

loojad kahe indeksi vahet tõlgendanud kui riigi

kvintiilis, suhteliselt turvaliste riikide rühmas, olles

kasutamata (+) või puuduvat (-) ressurssi pingete
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rahumeelse, stabiilse ja turvalise ühiskonna üles-

ühiskonna stabiilsusvaru on majandus”kriisiEesti
katsumustele hästi vastu pannud, tõestades

ehitamiseks ja hoidmiseks. Kui selle potentsiaali

maailmale väikeriikide eeliseid: suuremat sitkust

vaatepunktist võrrelda Eestit taustariikidega, võime

ja kiire reageerimise võimekust. Kuid kriis on näi-

näha Eestit kui suhteliselt suurte veel kasutamata

danud ka, kui kiiresti võib mõne maa senine edu-

turvalisusvõimalustega ühiskonda. Eesti 21. koht

lugu pöörduda langusele. Ohumärgiks Eestile

rahumeelsuse indeksi järgi on 20 koha võrra parem

on viimase kahe aasta jooksul nähtavale tulnud

kui positsioon eelpool käsitletud globaalse rahu

langustendentsid riigi institutsioonide usaldami-

indeksi pingereas. Sellest võib järeldada Eesti suurt

ses, korruptsiooni tajumises ja riigi arengusuuna

kasutamata potentsiaali turvalise ja stabiilse riigi

õigeks pidamises. (EIA 2012/2013, lk 95)

ja konfliktidega toimetulekuks ning potentsiaali

kuvandi loomisel. Eesti tugevusteks on infovabadus, kõrge haridustase ja suhteliselt kindlalt toimiv
valitsemine, kuid parimate eeskujudega võrreldes
jääb nõrgemaks ressursside võrdse kättesaada-

3. HEAOLU JA INIMKVALITEET
TOIMETAJA ANU TOOTS

vuse, õigluse, ärikeskkonna, heanaaberlikkuse ja
korruptsioonivabaduse tase.

EIA 2012/2013 kolmas peatükk on pühendatud
ühiskonna majandusliku ja sotsiaalse arengu

Peatüki kokkuvõtteks

ühe olulisema eesmärgi – inimeste heaolu ja elu
kvaliteedi analüüsile. Peatüki toimetaja Anu Toots

ühiskonna areng on jõudnud tasemele,
”kusEesti
demokraatlikule õigusriigile vajalikud insti-

arutlusele heaolu ühiskondliku ja isikliku, objek-

tutsionaalsed mehhanismid on piisavalt kindlus-

tiivse ja subjektiivse aspekti vahekorra ning heaolu

tunud ja toimivad suhteliselt hästi. Eesti võrdlus

kriteeriumide üle.

on pühendanud selle esimese osa teoreetilisele

taustariikidega tõi selgesti esile, et Eesti on paljudes riigielu ja ühiskonnakorralduse valdkondades
siirderiikide esirinnas, kuid jääb veel kvalitatiivselt

Heaoluriik
Kaie Kerem, Kaire Põder

teise liigasse, võrreldes küpsete, igakülgselt arenenud Euroopa riikidega. Eesti tugevateks külge-

Heaolu kontseptsioon on mitmetahuline, selle

deks on demokraatlike institutsioonide stabiilne

sisuline tähendus ja mõõtmise tehnikad variee-

toimimine, suhteliselt hästi toimiv õigusriik, üsna

ruvad vastavalt ajastule, uurijate valdkondlikule

turvaline, vägivallatu ja avatud keskkond, mis

taustale ja normatiivsele vaatenurgale. Toetudes

on soodne nii individuaalseks eneseteostuseks

Esping–Anderseni klassikalisele heaoluriigi mude-

kui ka ettevõtete ja vabakondade toimimiseks.

lite tüpoloogiale ja esitades arvutusi eri majandus-

(EIA 2012/2013, lk 95)

näitajate, sh sotsiaalkaitse kulutuste seose kohta
elanike subjektiivse heaoluhinnanguga, suudavad

Tähelepanu väärib majanduskriisiga seotud
kogemus, milles ilmnes iga maa vastupanuvõime

autorid lugejatele hästi selgitada Eesti heaolumudeli valiku keerukust.

ja säilenõtkus. Eesti puhul saab tunnustada suhtejääda märkamata ka kriisi ajal teravalt ilmnenud

Küsimus, kas suurendada riigi või pigem ini”meste
endi panuseid sotsiaalkaitsesse, on Eestis

nõrgad kohad ühiskonnas.

jätkuvalt vastuseta. Meie arvates aitaks nõiaringi

liselt kiiret kriisist jaluletõusu. Kuid samas ei tohiks

lahti murda selgem positsioon tuleviku suhtes
ehk kokkulepe selles, millist heaoluriigi mudelit
Eestis järgida tahetakse . (EIA 2012/2013, lk 104)

EIA 2012/2013: Eesti maailmas

251

TAASISESEISVUNUD EESTI KOLM AASTAKÜMMET INIMARENGU LUUBI ALL

Sissetulekute ebavõrdsus
Triin Roosalu

Subjektiivne heaolu
Mati Heidmets

Rõhutades Nobeli preemia laureaadi Joseph Stieg-

Kõrvuti arengu väliste ja suhteliselt hästi mõõde-

litzi ja teiste teoreetikute seisukohti materiaalse

tavate näitajatega (eluiga, sissetulek, haridustase

ebavõrdsuse seotusest ühiskonnaelu institutsio-

jm) on arenguhindajate huvifookusesse jõudnud ka

naalse korraldusega, keskendub autor kolmele

inimese subjektiivne maailm, suhtumine endasse

materiaalse ebavõrdsuse dimensioonile, milleks on

ja ümbritsevasse. Tõepoolest, rikkuse kasv või eba-

sissetulekute ebavõrdsus, palgavaesus ja sooline

võrdsuse vähenemine saavad mõtte ja tähenduse

palgalõhe. Andmestik, millele arutlus põhiliselt

alles siis, kui see peegeldub ka rikkuse omajate

tugineb, on lisaks ÜRO ja Eurostati statistikale pärit

või (eba)võrdsuse tajujate enesetundes, kujundab

võrdlusuuringust, mis tehti 40 riigis üle maailma,

nende suhtumist toimuvasse. Eluga rahulolev ja

nende seas ka Eestis, 2008. aasta sügisest 2012.

toimuvasse positiivselt suhtuv inimene on konstruk

aasta jaanuarini. Meenutades EIA 2009 käsitlust

tiivsem, huvitub rohkem ühiskonnaasjadest ning

sissetulekute dünaamikast alates üleminekuaja

on võimu suhtes lojaalsem. Püsiv rahulolematus

algusest, mis näitas kuidas sissetulekute eba-

toodab seevastu konflikte, vastasseisu, ignorant-

võrdsust näitav Gini koefitsient kasvas aastatel

sust. Sellest johtuvalt on nii eluga rahulolu saanud

1989–1995 tasemelt 0,277 tasemele 0,396, jäädes

oluliseks mõõdupuuks, mille abil ühiskonnamuu-

seejärel kümne aasta vältel kõrgeks (0,358) ning

tusi hinnatakse.

langedes 2007. aastaks 0,309 punktini, küsib autor:

Subjektiivse heaolu usaldusväärne mõõtmine ja

kui kriisieelse majandustõusu lõpus sissetulekute

selle alusel rahvaste-riikide võrdlemine on keeru

ebavõrdsus veidi vähenes, siis mis on juhtunud

line ettevõtmine, kuna mängu tulevad nii indivi-

majanduskriisi ajal?

duaalsed eripärad kui ka laiem kultuurikontekst.

Selgus, et sissetulekute erinevust oma riigis

Selle valdkonna ühtsed mõõdupuud on alles välja

pidas 2010. aastal liiga suureks kaks kolmandikku

kujunemas, lisaks juba mainitud rahulolule ja õnne-

Eesti elanikest, mis on riikide võrdluses tähele-

likkusele kasutatakse subjektiivse suhtumise hinda-

panuväärselt kõrge näitaja. Postkommunistlikest

misel veel mitut vaatepunkti – uuritakse inimeste

riikidest on Eestist enam ülikriitilist hoiakut Ungaris

hinnangut oma elu „headusele”, tulevikuoptimismi,

ja Ukrainas, aga ka endisel Ida-Saksamaal. Samas

kindlustunnet jms. Reeglina ei käsitata heaolu

on palgavaesuse näitaja Eestis Euroopa keskmisele

mustvalge konstruktsioonina (rahul või rahulole-

lähedane ning kriisi ajal see oluliselt ei muutunud.

matu, õnnelik või õnnetu), vaid mitmetahuliste

Gini koefitsiendi järgi on sissetulekute ebavõrd-

hoiakutena iseenda ja ümbritseva suhtes.

sus Eestis samuti Euroopa keskmisel tasemel ning

Tõenäoliselt kõige mastaapsem subjektiivse

märgata on ebavõrdsuse mõningast vähenemist.

heaolu mõõtja on USA uuringufirma Gallup. Gal-

Seevastu elanike antud hinnangutes ebavõrdsu-

lup World Poll on aastaid kaardistanud maailma

sele on Eesti elanikud ühed kriitilisemad.

rahvaste subjektiivset suhtumist oma ellu, paludes

Soolise võrdõiguslikkuse osas juhib autor

vastajatel ennast asetada kujuteldavale trepile,

tähelepanu sellele, et Eestis valitseb n-ö senitund-

mille ülemine ots tähistab inimese jaoks parimat

matu sooline vahekord, mida iseloomustab naiste

ja alumine ots halvimat võimalikku elu. Ootus

selgelt nõrgem majanduslik positsioon, millega

päraselt asetavad ennast kõrgematele redelipulka-

samas kaasneb isegi Skandinaaviamaadega võrrel

dele rikkamate riikide kodanikud, samas paiknevad

des edumeelne sooline käitumine teistes valdkon-

järjestuse esiotsas ka sellised riigid, kus inimeste

dades, sh pereelus ja hariduses.

sissetulekutase on oluliselt madalam, näiteks
Mehhiko, Costa Rica, Panama.
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Autor toob esile kurva tõsiasja, et Eesti on maa-

pakuvad nii objektiivsemad „tubliduse” näitajad

ilma riikide pingereas subjektiivse heaolu poolest

(vabadus, rikkus, demokraatia) kui ka subjektiivse

alles seitsmendas kümnes. Gallupi järjestuses on

rahulolu alusel koostatud pingeread. HPI järgi

Eestiga samal redelipulgal Kuuba, Nicaragua ja

kuuluvad maailma tippu valdavalt Kesk-Ameerika

Dominikaani Vabariik.

väikeriigid, kus eluiga on suhteliselt pikk, inimesed

EL-i liikmesriikide ning kandidaatriikide elanike

õnnelikud ning selle pika ja õnneliku elu tagamine

eluga rahulolu muutusi pildistab Eurobaromeeter,

ei tekita liiga suurt keskkonnasurvet. Nn arene-

kus küsitakse nii: „Mõeldes oma elule tervikuna,

nud maailmal HPI etteotsa asja pole, ennekõike

kas sa oled oma eluga väga rahul, üldiselt rahul,

tänu suurele ökoloogilisele jalajäljele. Neis riiki-

mitte eriti rahul või üldse mitte rahul?” Eestis on

des saavutatud heaolu keskkondlik hind on NEF-i

ajavahemikus 2004–2012 eluga rahulolevaid sta-

arusaamade kohaselt liiga kõrge. Kiita pole HPI

biilselt ca 70% piires. Lätis-Leedus on rahulolijate

järjestuses ka Eesti positsioon, taustariikide arves-

osakaal sel perioodil kasvanud. Kui sajandi algul

tuses oleme lausa viimased.

oli eluga rahul veidi üle poole meie lõunanaabrite

Gallup World Poll üritab tuvastada liikumis-

elanikest, siis praeguseks on rahulolijate osakaal

suunda, küsides oma vastajatelt nii hinnangut

mõlemas riigis jõudnud ca kahe kolmandikuni.

praegusele olukorrale kui ka kujuteldavat asu-

Inimeste hinnangud oma heaolule on leidnud

kohta hea-halva elu redelil viie aasta eest ja viie

kasutamist ka mitmes nn kombineeritud mõõdi-

aasta pärast. Eestis vastas sellele küsimusele

kus, millest üheks ambitsioonikamaks on õnneliku

optimistlikult veidi üle 60% inimestest, mis viib

planeedi indeks (The Happy Planet Index – HPI).

meid riikidevahelises võrdluses oluliselt paremale

Selle koostaja on analüüsikeskus New Economics

positsioonile kui eluga rahulolu võrdluses. Eestile

Foundation (NEF). Tegemist on alates aastast 1986

vastupidiselt oldi mitmes EL-i riigis pigem rahul

Suurbritannias tegutseva ning praegu läänemaa-

praeguste oludega, kuid tuleviku suhtes seevastu

ilmas domineerivale majanduslikule, keskkonna-

pessimistlikumad. Uurijad leiavad, et optimismi

kaitselisele ja sotsiaalsele paradigmale selgelt

määr on seotud eeskätt inimese hinnanguga riigi

vastanduva mõttekojaga. Muu hulgas on fondi

arengutee õigsusele, mitte niivõrd hinnanguga

fookuses olnud sellised teemad, nagu arengu-

isiklikule hakkamasaamisele.

maade võlakoorma kustutamine, eetiline kaubanFond soovib juurutada uut käsitlust arengust ja

eluhoiak on oluline motiveeriv jõud
”elusOptimistlik
edasi pürgimiseks ja ambitsioonikate sihtide

progressist, nimetades seda jätkusuutlikuks hea-

seadmiseks. Nii võiks Eesti hea positsioon opti-

oluks. Selles kontekstis on loodud ka nn õnneliku

mismi skaalal olla ka üldisemaks julgustavaks

planeedi indeks, mis kombineerib subjektiivset

sõnumiks. Sagedane käsitlus eestimaalastest kui

heaolu oodatava eluea ja ökoloogilise jalajäljega

masendunud pessimistidest ei näi olevat enam

(õnneliku elu indeks HPI = subjektiivne heaolu x

õigustatud. (EIA 2012/2013, lk 116)

dus, sotsiaalsed investeeringud.

eeldatav eluiga/ökoloogiline jalajälg). Indeksi
väärtust tõstavad õnnelikud eluaastad, vähen-

Kokkuvõttes rõhutatakse, et riikide järjestused

dab aga suur ökoloogiline jalajälg. Kokkuvõttes

sõltuvad sellest, mis viisil subjektiivset heaolu

peaks indeksi väärtus osutama, mil määral on riigid

uuritakse – kas küsitakse hinnangut praegusele

saanud hakkama oma elanikele hea ja õnneliku

olukorrale või peetakse silmas tulevikuvaadet, kas

elu kindlustamisega viisil, mis võimaldab sama ka

palutakse võrrelda enda asukohta „hea elu redelil”

tulevastele põlvkondadele.

või hinnata oma rahulolu eluga ja õnnetunnet.

Selgub, et riikide järjestus õnneliku elu indeksi
alusel on hoopis erinev sellest, mida tavapäraselt
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„Hea elu redelil” paigutume me maailmas seits”mendasse
kümnesse, jättes endast ettepoole mit-

koduümbruse arengutaset, head tervist, sisukalt vee-

meid riike, kus nii jõukus kui inimareng on Eestist

Euroopa Komisjoni tellimusel korraldas Euro-

oluliselt kehvemal järjel. Võib arvata, et sellise

found 2003. aastal Euroopa elukvaliteedi küsit-

hindamisviisi („võrdle ennast parima võimaliku

luse, mida võib pidada märgilise tähendusega

eluga”) puhul mõjutab meie hinnanguid asjaolu, et

ettevõtmiseks. Nimelt rakendas uuring teadlaste

pildid „parimast võimalikust” on Põhjamaade näol

arusaama, et elukvaliteet koosneb nii subjektiivsest

siinsamas lähedal ja silme ees. Võrdluslatt asetub

heaolutundest kui ka sotsiaalse konteksti kvalitee-

meie jaoks väga kõrgele, mis kujundab ka tegelik-

dist. Nii võtabki euroopalik lähenemine elukvali-

kusele antavat hinnangut. (EIA 2012/2013, lk 117)

teedi mõõtmisele arvesse selliseid komponente

detud vaba aega ja võimalust mõjutada poliitikaid.

nagu majanduslik turvatunne, sotsiaalne kaasatus
Kõige parem on Eesti positsioon tulevikku
puudutavate hinnangute puhul. Eestis on neid,

ja sidusus, inimeste võimestatus.
Uue impulsi heaolu ja elukvaliteedi mõõtmisele

kes vaatavad positiivselt tulevikku, umbes kaks

andis Nicolas Sarkozy kokku kutsutud ekspert-

kolmandikku, mis on umbes 10% kõrgem EL-i

komisjon, mis pidi looma täiustatud metoodika

keskmisest. Võrdluses taustariikidega paistab Eesti

majandusliku ja sotsiaalse progressi sidustatud

erilisena silma suhteliselt madala hinnanguga

mõõtmiseks. Komisjoni juhtisid Joseph Stiglitz,

praegusele olukorrale, kuid samas optimistliku

Amartya Sen ja Jean-Paul Fitoussi ning selle, nn

lootusega paremale tulevikule.

Stiglitzi komisjoni raporti põhisõnum rõhutas
heaolu mitmemõõtmelisust ning teisenenud

Lähituleviku oluline väljakutse Eesti jaoks on
”rahulolematu
ja pessimistliku kolmandiku julgus-

andnud selge sõnumi, et inimarengus on tähtsad

tamine, järeletoomine, neile positiivse perspektiivi

ka „pehmed”, mittemateriaalsed tahud.

rõhuasetusi kaasaegses ühiskonnas. Ka OECD on

pakkumine. Samal ajal tuleb pakkuda atraktiivset
arenguperspektiivi ka edasijõudnutele, arvestades,

Elukvaliteedi indeksid ja mõõdikud

et rahul ja õnnelik olemine tähendab järjest enam

Elukvaliteedi mõiste mitmetahulisuse tõttu pole

mitte pelgalt rahanumbrit pangaarvel, vaid ka

selle mõõtmiseks kaua olnud tõhusaid/usaldusväär-

mitmekesiseid võimalusi eneseteostuseks (lk 117).

seid indikaatoreid. Parema indikaatori puudumisel
kasutati selleks tihti SKP-d, mis tänapäeval on pälvi-

Autor lõpetab oma analüüsi üldistava tõde

nud ulatuslikku kriitikat. 1970.–1980. aastail kasutati

musega: Ühelt poolt ehk isegi liiga kriitiline hin-

heaoluriikide paremusjärjestuse koostamisel reeg-

nang oma tänase elu „headusele”, samas aga

lina sotsiaalkulude osa SKP-s. Praegu pole kõrge

selgelt optimistlik tulevikuvaade – see on Eesti

heaolukulude protsent enam adekvaatne kinnitus

tänane reaalsus. (Ibid.)

riigi sotsiaalsest kestlikkusest, samuti ei anna see
teavet sellest, kuidas heaolu sotsiaalsete rühmade

Elukvaliteet
Anu Toots

või indiviidide vahel jaguneb. Seega ei mõõtnud SKP
elukvaliteeti adekvaatselt ja teisalt ei katnud kogu
seda sisu, mida nüüdisajal elukvaliteedi tähendusse

Elukvaliteedi mõiste ühendab endas objektiivsete

pannakse. Nii võttiski OECD kasutusele kompleksse

elutingimuste ja subjektiivse heaolutunde näitajad

mõõtmisraamistiku, mis tugineb kolmele sambale:

ning aitab ületada liiga kitsast lähenemist inimeste

materiaalsed elutingimused, elukvaliteet ja heaolu

elujärje mõõtmisele. Kuigi ainelised ressursid on

kestlikkus ajas. Kuna parema elu indeks on koos-

pere elukorralduses jätkuvalt määrava tähtsusega,

tatud alles esimest korda, siis kestlikkuse dimen-

peavad inimesed oluliseks ka sotsiaalseid suhteid ja

siooni veel arvutada ei saa – OECD parema elu
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indeks mõõdab heaolu kahes vastastikku seotud

Ootuspäraselt on Eesti tugevuseks hästi ligipää-

dimensioonis 11 mõõdiku abil. Oluline on ka see,

setav ja tõhus haridussüsteem; meie positsiooni

et mõõdetakse heaolu mikro- (indiviidi) ja meso-

tõstavad ka inimeste vastastikune abivalmidus ning

(grupi) tasandil, sest makrotasand (riigi üldine

õhu ja vee hea kvaliteet. Samuti ootuspäraselt on

majanduslik olukord, SKP) ja indiviidide elujärg

Eesti nõrkuseks leibkondade väikesed sissetule-

võivad lahkneda. See peatükk toetubki peamiselt

kud nii rahalise netotulu kui ka netovara mõttes.

OECD parema elu indeksi mõõdikutele, täiendades

Väike netovara tähendab, et perede kinnisvara on

neid Eesti jaoks olulistes kohtades Euroopa elukvali

enamjaolt madala turuväärtusega, väärtpabereid

teedi küsitluse andmetega.

on vähestel ning laenukohustused on suured.
Ka OECD näitajate alusel on Eesti elukvaliteedi

Riikide rühmad

positiivne külg head välised tingimused (hariduse

OECD 36 riigist kuuluvad kõrgeima tasemega

kättesaadavus, puhas keskkond, kogukond, turva-

gruppi (7,5–8,0 palli) Šveits, Norra, Kanada, USA,

lisus, töö ja pereelu tasakaalustamise võimalused),

Rootsi, Taani ja Holland. Järgmise grupi (7,0–7,5

negatiivne aga inimeste sissetulek, eluase, eluga

palli) moodustavad peamiselt Lääne-Euroopa rii-

rahulolu ja kaasatus.

gid: Belgia, Soome, Suurbritannia, Island, Iirimaa,

Elustandard, mida Euroopa elukvaliteedi uuring

Austria, Saksamaa ja Uus-Meremaa. Keskmisest

mõõtis materiaalse deprivatsiooni indeksiga,

natuke kõrgema skooriga (6–7 palli) riikide rühm

annab Eesti elustandardile tagantpoolt kolmanda

on geograafiliselt ja poliitiliselt kõige kirjum:

koha Bulgaaria ja Ungari järel. Vaid 22% inimestest

Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, Sloveenia, Jaa-

saavad lubada endale kõiki loetletud asju; elu-

pan, Poola ja Tšehhi. Nende ühisjoonena võib välja

aseme kvaliteedilt ja hinnangult oma tervisele on

tuua avatud demokraatliku ühiskonna suhtelise

Eesti Läti järel eelviimasel kohal. Kuna kõik loet-

lühiduse, mis kehtib kõigile, v.a Prantsusmaa.

letud näitajad on korrelatsioonis rahuloluga, siis

OECD näitajate alusel jääb Eesti gruppi, kus
elukvaliteedi tase on alla skaala keskväärtuse

pole üllatav, et eluga rahulolu jätab Eesti EL-i 27
riigi seas tagant viiendale positsioonile.

(ca 4,5) ja kus paiknevad ka Ungari, Brasiilia, Tšiili.

Sarnane on tulemus ka kodanike kaasatuses.

Samas kui Venemaa, Mehhiko ja eriti Türgi jäävad

Poliitiline kaasatus, mida mõõtsid nii OECD kui ka

teistest maadest märgatavalt allapoole. Euroopa

EL-i indeksid, on allpool keskmist näitajat. Samas

elukvaliteedi uuringu järgi sarnaneb Eesti paljudes

on Eesti üks vähestest postkommunistlikest riiki-

materiaalse heaoluga seotud näitajates Ungari ja

dest, kus inimeste apoliitiline sotsiaalne tegevus

Lätiga, aga ka Poola, Tšehhi ja Leeduga. Suurem

(klubid, ühingud, seltsid) on märgatavalt üle EL-i

sotsiaalne aktiivsus, institutsionaalne usaldus ja

keskmise. See toob välja Eesti kodanikuühiskonna

optimism tuleviku suhtes paigutab Eesti aga hoopis

iseloomuliku joone – kõrge kogukondlik aktiiv-

teiste, Lääne-Euroopa riikide sekka. Autor teeb

sus, kuid samas vähene juurdepääs valitsemisele

sellest lähtudes olulise tähelepaneku:

ja poliitikale. Teise Eestile iseloomuliku joonena
märgib autor suurt kriitilisuse astet.

Niisiis on Eesti inimeste elukvaliteedi tunnetus
”jätkuvalt
üleminekuline, siirdeajale iseloomulik –
valitseb mentaliteet „praegu on küll raske, aga

Tervikuna paistavad eestimaalased silma oma
”kriitilise
meelelaadiga – isegi haridussüsteemi,

tulevikus läheb paremaks”. Siiski ei ole selline

mis näiteks OECD hea elu indeksis platseerus kõr-

optimistlik hoiak iseloomulik teistele postkommu

gele viiendale kohale, hindavad inimesed ikka

nistlikele siirderiikidele, mis tõstab Eesti üpris

madalamalt, kui hinnatakse neis riikides, mis

omanäolisena esile kõigi Euroopa Liidu maade

objektiivsete haridusnäitajate poolest on meist

seas. (EIA 2012/2013, lk 120)

tagapool. (EIA 2012/2013, lk 125)

EIA 2012/2013: Eesti maailmas

255

TAASISESEISVUNUD EESTI KOLM AASTAKÜMMET INIMARENGU LUUBI ALL

Kokku võttes Eesti elukvaliteedi probleeme,

suurendavad, on autori kasutada viimased and-

juhib Anu Toots tähelepanu veel mitmele olulisele

med Eestist 2004. aasta kohta One Planet Eco-

seigale: rollile, mida inimeste kehvade materiaal-

nomy Networki andmebaasist (2011). Selle järgi

sete olude korral mängib optimistlik meelelaad ja

oli suurim osa toidu (sh eriti liha, piim, kala), elu-

kogukondlik tugi; Eesti eluasemepoliitika puudu-

aseme (elekter, küte), kaupade (metsatööstuse-

likkusele ning vajadusele märgata raskusi, mis on

tooted, keemiatooted) ning transpordiga seotud

tekkinud vähem haritud inimestel kiiresti muutuva

tarbimisel. Transpordi, peamiselt sõiduautodega

ühiskonnaga kohanemisel.

seotud energiasäästupotentsiaal oli autori arvates
Eestis veel laiemalt teadvustamata.

Kui seni on laiemalt teadvustatud hariduse
”toetavat
mõju majanduslikule toimetulekule,

2000.–2010. aastal suurenenud ligi 30% (kogu EL-is

siis samasugune seos on ka hariduse ja tervise-

15%), mis näitab, et tehnoloogilised uuendused

näitajate ning hariduse ja peresuhete, sh töö-

ei ole kaasa toonud väiksemat elektritarbimist.

ja pereelu tasakaalu vahel. Sellest tulenevalt

Vananenud, energia suhtes ebatõhusa tehnika ja

vajavad väheharitud inimesed laiemat ja komp-

tehnoloogia jätkuv kasutamine on kaasa toonud

lekssemat tähelepanu avalike poliitikate kavan-

hoonete suure energiatarbe. Euroopa riikidega

damisel, aga ka nende endi võimestamisel.

võrreldes kuulub Eesti koos Bulgaaria ja Rumee-

(EIA 2012/2013, lk 127)

niaga majanduse energiamahukuselt tagumisse

Kodumajapidamiste elektritarbimine on Eestis

kolmikusse. See tähendab, et rahvatulu iga euro

Heaolu keskkonnamõõde
Mari Jüssi

kohta kulub Eestis neli korda enam energiat kui
Euroopa Liidus keskmiselt. Võrdluses peamiste
kaubanduspartneritega paistab Eesti majandus

Selles alapeatükis analüüsitakse Eesti viimase

eriti energiakulukas – 2010. aastal oli SKT ühiku

10–15 aasta arenguid, kasutades ühiskonna öko-

energiamahukus 4,3 korda suurem kui Rootsis, ligi

loogilist jätkusuutlikkust ning ressursitarbimist

3 korda suurem kui Soomes ning 1,8 korda suurem

puudutavaid indekseid ja näitajaid. Vaatluse all on

kui Lätis.

ökoloogiline jalajälg, süsiniku jalajälg, majanduse
energiamahukus ja ressursitootlikkus.

Kokkuvõtvalt kutsub autor Eesti ökoloogilise
jalajälje vähendamiseks vähendama fossiilkütuste
ja energia kogutarbimist – elamute elektri- ja küt-

Ökoloogilise jalajälje kui indikaatori tuge”vuseks
peetakse seda, et sellega on võimalik

tetarbimist, muutma transpordisüsteemi jalakäija-,

selgelt näidata, kas inimkond (või riik, linn, leib-

ohjeldama autotranspordi kasvu. Osutatakse tähe-

kond) elab ökosüsteemi taastumisvõime piirides?

lepanu sellele, et energiamahukas ühiskonnas ei

Ökojalajälje abiga saab mõistetavalt selgitada

pruugi fossiilkütuste täielik asendamine taastuv

tarbimisharjumuste mõju Maa ökosüsteemile.

energia allikatega oluliselt ökoloogilist jalajälge

Ökoloogilise jalajälje metoodika kannab endas

vähendada.

jalgratturi- ja ühistranspordisõbralikumaks ning

tõdemust, et Maa ökosüsteemide taastumisvõime
on inimtegevust piirav tegur juhul, kui inimkond
jätkab ületarbimist. (EIA 2012/2013, lk 129)

asemel toimub näiteks metsa”raieKuivõifossiilkütuste
rohumaade ülesharimine, siis suurendatakse sellega metsa- ja põllumaade ökoloogilist

Eesti väga suur süsiniku jalajälg on tingitud

jalajälge, mis globaalsel tasandil juba praegu

eelkõige põlevkivile tuginevast energeetikast ja

kannatab ületarbimise all. (EIA 2012/2013, lk 134)

sellega seotud suurest loodusvarade tarbimisest.
Tarbimisvaldkondadest, mis ökoloogilist jalajälge
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Peatüki kokkuvõte
Anu Toots

4. MAJANDUS
TOIMETAJA JÜRI SEPP

Kogu elukvaliteedi teema võtab toimetaja Anu Toots

Peatüki sisse juhatades selgitab Jüri Sepp, et majan-

kokku järgmiselt:

duse käsitlemisel püütakse aruandes keskenduda
tulevikule, võimaluste piires eristada majanduse

näitavad, et meie elukvaliteedi näi”tajadAndmed
on nõrgemad eeskätt nendes valdkonda-

saavutatud arengutaset selle edasise tõstmise

des, kus riiklikud poliitikad puuduvad (nt eluase ja

damiseks sobivaid mõõdikuid. Analüüs lähtub

ruumiline planeerimine) või kus reformid on pea-

konkurentsivõime kontseptsioonist, mille kohaselt

tunud (nt tervishoid; tulupoliitika). Seal, kus riik

sõltub ühe riigi majanduslik heaolu (rikkus, teeni-

ei sekku, reguleerib olukorda turg, tuues kaasa

misvõime) ettevõtete ja valitsuse panustest (efek-

talle omase kaubastatuse põhimõtte – teenust

tiivsusest). Kui ettevõtetega seostub majanduses

saab tarbida vaid see, kellel on ostujõudu. Selle

eelkõige müügivõime, s.t võime rahvusvaheliselt

tagajärjeks on Euroopa mastaabis silmatorkavad

konkureerida nii kodu- kui ka välismaistel kauba-

erinevused tulugrupiti eluaseme kvaliteedis, ter-

ja teenuseturgudel, siis valitsuse esmane roll on

vises ja hinnangutes mõnele elukorralduse vald-

kujundada see raamistik, kus ettevõtlus toimib, ehk

konnale (sotsiaalhoolekanne, tervishoid). Eesti

majanduskeskkond, mis teeks riigi majandusagen-

lähiaastate ülesandeks peaks saama nõrgemate

tidele atraktiivseks. Oluliste Eesti ühiskonna hea-

ühiskonnaliikmete järeletoomine, võimestamine,

olu mõjutavate probleemidena nähakse valitsuse

neile positiivse arenguperspektiivi pakkumine.

tegevust ja majandusinstitutsioonide efektiivsust,

(EIA 2012/2013, lk 136)

konkurentsivõime suurenemist, arenguid tööturul,

teedest ja teguritest ning leida ülesande lahen-

ettevõtete tootlikkuse tõusu ning kogu ühiskonna,
Lõpetuseks toob autor välja Eesti elukvaliteedi
kolm paradoksi. Esiteks, Eesti inimestel on vasta

nii avaliku sektori kui ka eraettevõtluse innovatsioonivõimekust.

kas suhtumine jõukusse ja heaoluriiki. Ühelt poolt
näitavad küsitlustulemused, et kasinusest on saanud meie normaalsus; avalikkus lepib õhukese
riigi ja väikese sotsiaalse toega, püüdes ise hak-

Majanduskeskkond
Jüri Sepp, Clemens Buchard,
Helje Kaldaru

kama saada. Teiselt poolt oodatakse riigilt rohkem abi elukvaliteedi parandamiseks, vaesusega

Alapeatükis arutatakse lahti majanduse arenguks

toimetulekuks. Teiseks, Eesti kodanikualgatus ja

olulised majanduskeskkonna aspektid, milleks on

-aktiivsus on suhteliselt kõrge, kuid apoliitiline.

majandusvabadus, valitsemise kvaliteet ja majan-

Kodanikud ei osale piisavalt seaduste loomisel.

duslik konkurentsivõime. Kui kaks esimest iseloo-

Nii jääb kasutamata oluline oskusteave, aga ka

mustavad majanduse arengu institutsionaalseid

valitsemise legitimeerimise ressurss. Kolmandaks,

eeldusi, siis konkurentsivõime on autorite sõnul

tulevikuoptimismi kasutamist arengumootorina

konstruktsioon, kus saavutatud arengutase (eel-

pärsib inimeste madal enesehinnang. Tunnetus-

kõige teenimisvõime) ja selle tegurid (müüvus ja

likult hindavad eestimaalased end viletsamaks kui

ligitõmbavus) kokku saavad.

näitab objektiivne statistika. Olukorra paranda

Konkurentsivõime puhul eristatakse mikro

miseks tuleb mõelda, kuidas võimestada eesti-

tasandit, kus omavahel konkureerivad ettevõtjad, ja

maalasi nii, et nad tunneksid end väärtuslike ja

makrotasandit, millel võistlevad valitsused nii riigi

mõjukatena.

kui ka kohalikul tasandil mobiilsete tootmistegurite
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pärast. Selles konkurentsis on otsustavaks avalikud

madalamas, ressursi- ja efektiivsusepõhise arengu

(formaalsed) institutsioonid ja infrastruktuur, mille

staadiumis, kuid jääb väheseks innovatsioonipõhi

oluline aspekt on ka geograafiline asukoht.

sel arenguetapil. Murelik olemiseks andis siis ja

Eesti konkurentsivõime sai rahvusvahelise

annab ka tänapäeval põhjust vägagi kriitiline hin-

majandusjuhtimise instituudi pingereas enne kriisi

nang äri sisukusele (sophistication), samuti selle

22. koha maailma riikide hulgas. 2009. aastaks oli

langus. Selle all peetakse silmas eelkõige ette-

Eesti langenud 35. kohale, kuid suutis pärast kriisi

võtlusvõrgustike ja klastrite madalat arengutaset

tõusta nelja koha võrra ning saavutas 2012. aastaks

ja Eesti tagasihoidlikku rolli väärtusahelas, mis

66,9% maksimaalsest tasemest. See on kohajärjes

otseselt sõltub kõrgtehnoloogia kasutamisest, too-

tuses parem positsioon kui inimarengu indeksi

dete ja teenuste arendamise teadmusmahukusest.

alusel saavutatu. Institutsioonilistest teguritest

Riikide võrdlemisel pööratakse suurt tähelepanu

on Eesti konkurentsivõimet kergitanud eelkõige

majandusvabadusele. See tuleneb individuaalsete

valitsuse efektiivsus, eriti riigirahandus ja äriõigus.

omandiõiguste ja õiguskindluse tagamise kesk-

Selgitades majandusvabaduse mõiste sisu,

sest rollist efektiivse turumajanduse mudelis. Ilma

rõhutatakse, et see pole mitte kõikelubatavus, vaid

selleta ei ole lootust ettevõtlusaktiivsusele, mis

pigem tegevuskeskkonna läbipaistvus ja turvalisus.

eeldab motiveeritud indiviide. Kahtlemata on vaja

Reaalsest vabadusest saab rääkidasiis, kui majan-

ka kompetentsust ja võimekust, kuid ilma moti-

dusagendid ei pea kartma rünnakuid oma isiku ja

vatsioonita jääb see üksnes (kasutamata) potent-

vara vastu. Majandusvabaduse kindlustamisel ei

siaaliks. Ilma ettevõtlikkuse ja ettevõtluseta pole

tohiks ühe komponendi liigne areng kahjustada

omakorda innovatsiooni ega arengut.

teisi. Osutatakse, et eesmärgiks ei saa olla kulutuste

Majandusvabaduse rahvusvahelise võrdle

minimeerimine, mille all võivad kannatada majan-

misega tegelev Heritage Foundation (HF) hindab

dusvabaduse teised aspektid (näiteks õiguskord).

majandusvabadust indeksiga, mille koostisse

Konkurentsivõime tuntuim mõõdik pärineb

kuuluvad 10 komponenti neljas põhivaldkonnas:

Maailma Majandusfoorumilt, kes avaldab igal

õiguskindlus (omandiõigused, vabadus korrupt-

aastal globaalse konkurentsivõime aruande

sioonist); valitsuse sekkumise piiratus (fiskaalvaba-

Global Competitiveness Report. Tolles aruandes

dus ja valitsuskulutused); regulatiivne efektiivsus

kasutatakse globaalse konkurentsivõime indeksit

(ettevõtluse, tööturu ja monetaarne vabadus);

(Global Competitiveness Index), mis diferentseerib

turgude avatus (kaubandus-, investeerimis- ja

arengutegureid kolmel arenguastmel: ressursi-,

finantsvabadus).

efektiivsuse- ja innovatsioonipõhisel etapil.

Koondindeks on kümne komponendi aritmeeti

Eesti paigutatakse selle alusel efektiivsuse

line keskmine. Uuringusse oli 2012. aastal hõl-

põhise ja innovatsioonipõhise arenguastme vahele.

matud 184 riiki. Nii rahvusvahelistele kui ka enda

Globaalindeksi alusel on Eestil siirderiikidest suu-

uuringutele toetudes kinnitab autor, et majandus-

rim arengupotentsiaal. Eesti positsioon oli enne

vabadusel on statistiliselt ja sisuliselt oluline posi-

kriisi 144 riigi hulgas stabiilselt 25.–27; kriisijärgselt

tiivne seos majandusarenguga – nii selle taseme

tuli leppida kohtadega 33.–34. Eesti tugevuseks

kui ka kasvuga.

olid tehnoloogiline valmisolek (mis kipub vähe-

Eesti positsioon on HF-i hinnangul hea. 2012.

nema) ja makromajandus. Konkurentsivõime

aastal oli Eesti maailma riikide majandusvaba-

näitajates tervikuna kajastub Eestis loodud soodne

duse pingereas 16. kohal, Soome ja Hollandi

institutsiooniline baas majanduse arenguks ning ka

vahel, üksnes Euroopa ulatuses aga on Eesti selles

selle piisavalt hea „turundamine” rahvusvahelisele

pingereas seitsmes. Eesti probleemideks on olnud

avalikkusele. Aruandes rõhutatakse, et maailma

valitsuskulutustele antud hinnang, tööturuvaba-

tippriikide hulka jõudmiseks võis sellest piisata

dus ja vabadus korruptsioonist. Spetsiifilisemas
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ettevõtlusvabaduse pingereas oli Eesti 2013. aastal maailmas 21. ja OECD riikidest Saksamaa ja

Rahvaste rikkus ja kasvupotentsiaal
Alari Purju

Jaapani vahel 14. kohal.
Maailmapank tegeleb ka riikide valitsemis

Alapeatükis selgitatakse rahvaste rikkuse võrdle-

kvaliteedi hindamisega majanduse arengu

mise põhimõtteid ning selle olulisust riigi arengu

soodustamise seisukohalt, kasutades selleks kol-

hindamiseks.

memõõtmelist hindamismudelit. Valitsemiskvali
alusel valitsusi valitakse, kontrollitakse ja ka

Siiski on riikide edukuse ja sealhulgas kest
”likkuse
uurimisel vaja arvestada ka muude

laiali saadetakse. Siin arvestatakse nii kodanike

aspektidega peale vahetu tootmistulemuse. ÜRO

osalemist demokraatlikes protsessides kui arva-

inimarengu aruandes rakendatakse inimarengut

mus- ja koosolekuvabadust. Oluline on ka poliiti

erineval viisil iseloomustavate näitajate üldista-

liste vabaduste kaitstus ning terrori ja poliitilise

vat mõõtmist. Maailmapank on aga ette võtnud

vägivalla ulatus. Sellega püütakse hinnata tõe-

rahvaste rikkuse ehk koguvara mõõtmise ning

näosust, kas valitsus võib vahetuda riigipöörde

selle jätkusuutliku säilitamise võimaluste uuri-

tulemusena. Valitsemiskvaliteedi teise mõõtme

mise. (EIA 2012/2013, lk 146)

teedi esimene mõõde puudutab reegleid, mille

moodustab valitsuste võimekus majanduspoliitikat formuleerida ja teostada. Selle alla kuulub

Maailmapanga rahvaste rikkuse hindamise

valitsuse üldine efektiivsus, ametnikkonna kvali-

metoodika kohaselt koosneb rikkus toodetud varast,

teet ja poliitiline sõltumatus. Teiseks iseloomustab

loodusressurssidest, inim- ja institutsionaalsest

valitsuse võimekust regulatsioonide kvaliteet, mida

varast (kapitalist). Oluliseks üldistavaks meetodiks

hinnatakse lähtudes nende mõjust majandusaren-

eri tüüpi kapitali käsitlemisel on majandusteoreeti

gule, eelkõige eramajandusele. Valitsemise kvali

lises raamistikus kehtiv seos, mille kohaselt vara

teedi kolmas mõõde eeldab, et kodanikud ja riik

väärtus on võrdne selle varaga loodava tulevase

ise respekteerivad majanduslikke ja poliitilisi insti

tuluvooga. Samuti on sellest lähtekohast johtuvalt

tutsioone. Seejuures hinnatakse õiguskindlust,

jooksvad netosäästud võrdsed tulevikus toimuva

mis seostub omandiõiguste kaitse ja lepingute

muutusega heaolus.

tagamisega, ja ka korruptsiooni kui avaliku võimu

Selgitatakse ka tõelise netosäästu mõistet,

majandusliku kuritarvitamise võimalust. Eesti asus

millena käsitletakse säästu, millest on täiendavalt

selle indeksi alusel 33. kohal.

maha arvatud kas selle varaga seotud negatiivne

Autorid on koostanud ülevaatliku tabeli Eesti

välismõju või selle vara loomise või kasutamise

kohast kõigi kirjeldatud majandusarengu indeksite

kulu. Näiteks füüsilise vara puhul on vara väärtus

ning inimarengu indeksi alusel võrreldes aruan-

hinnatav investeeringute kaudu, millest neto-

desse valitud taustariikidega, millest on näha, et

väärtus tuletatakse nii, et tehtud investeeringute

Eesti majandusvabaduse hinnangud on olnud

summast lahutatakse vastava perioodi eri aastatel

parimate seas, arengu institutsionaalsed tegurid

toimunud amortisatsioon (tootmisvara kulumine).

on olnud samuti head, kuid ometi ei ole majan-

Loodusvara puhul tähendab netosääst, et loodus-

dusarengu edukus, mis väljendub ühiskonna hea-

varade varust läheb maha vastava vara ammendu-

olu tasemes, olnud ootuspäraselt kõrge: Eesti koht

mine kaevandamise või muul viisil kasutuselevõtu

rahvatulu alusel on madalam kui tabelis kajastatud

kaudu. Seega vähendab loodusvara kasutamine

viie ülejäänud indeksi alusel. Autorid tõlgendavad

ühiskonna koguvara, kui sellega ei kaasne inves-

sellist lõhet arengutegurite ja saavutatud tulemuse

teeringud teistesse varadesse, näiteks inimkapitali.

vahel optimistlikult kui teatud arengureservide

See tähendab, et loodusvarade ammendamist peab

olemasolu.

kompenseerima traditsiooniline netosäästmine
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teistes valdkondades. Positiivne tõeline sääst on

kui ka tööturu institutsioonide toimimist. Üksikute

tarbimisvõimaluste kasvu eeldus.

komponentide võrdlus teiste riikidega aitab kerge-

Vara jaguneb materiaalseks ja immateriaalseks

mini hinnata, millistes aspektides on Eesti maha-

varaks. Materiaalne vara jaguneb omakorda too-

jäämus ja arengupotentsiaal kõige suurem – kas

detud ja loodusvaraks, immateriaalne vara aga

on selleks hõivatute osakaal, töötunnid või tööturu

inimvaraks (mille kahanemist või kasvu kajastavad

regulatsioonid. Samuti võimaldab see vaadata

inimarengu näitajad), institutsioonideks (millest

tulevikku järeldamaks, millises ulatuses tuleks ja

valitsemine esindab formaalset ja sotsiaalne kapi-

saaks rahvastiku vananemist kompenseerida kas

tal mitteformaalset poolt) ning netovälisvaraks

hõivemäära või töötundide arvu kasvuga.

(finantsvara, millelt riik kas saab või maksab intressi). Kuna rahvatulu erineb riigiti rohkem kui

Eesti tööturu üldiste näitajate võrdlemisel teiste
riikidega kasutati järgmisi näitajaid:

materiaalne vara (toodetud ja loodusvara väärtus,

Lausanne’i juhtimise arendamise instituudi

sh per capita), siis viidates Maailmapanga and-

(IMD) tööhõiveindeks (hõivatute arv ja osakaal

metele väidetakse, et üldiselt on riikide elatus

rahvastikus) ja tööturuindeks (tööjõukulu töötle-

taseme määramisel oluline just mittemateriaalne

vas sektoris, tööturul aktiivsete inimeste osakaal

vara. Nimelt on Maailmapanga üldistatud and-

rahvastikus, osaajaga töötamine, naiste osakaal

mete põhjal kõige madalama sissetulekuga riikide

tööhõives, hõivatute struktuur sektorite lõikes,

puhul 15% koguvarast seotud toodetud kapitali ja

töötuse määr, vajalike oskustega töötajate kätte-

linnamaaga, 30% looduskapitaliga ning 55% mitte

saadavus); hõivemäär, mis näitab tööga hõivatute

materiaalse varaga, kusjuures keskmine vara per

osakaalu tööealises rahvastikus; tegelikult tööta-

capita oli 2005. aastal 6523 USA dollarit. Keskmise

tud töötundide arv aastas töötaja kohta.

tulutasemega riikide puhul olid vastavad proport-

IMD tööhõive- ja tööturuindeksite järgi selgusid

sioonid 20%, 20% ja 60% ning keskmine vara per

tõsised probleemid seoses vajaliku tööjõu kätte-

capita 30 662 USD. Kõrge tulutasemega riikide

saadavusega. Üldiselt on Eesti kohad pingeridades

puhul olid vastavad proportsioonid 15%, 4% ja 81%

viimastel aastatel olnud neljandas ja viiendas küm-

ning keskmine vara per capita 56 1129 USA dollarit.

nes (ühtekokku oli kaetud 59 riiki), kuid ettevõtte-

Eesti esindab keskmise tulutasemega riigi must-

juhtide hinnangutes tööjõu kättesaadavusele on

rit. Sarnaselt teiste selle rühma riikidega oli Eesti

Eesti edetabelis päris viimaste seas. Probleem on

vara proportsioonis ülekaalus immateriaalne vara,

nii oskustega tööjõu üldiselt madal kättesaadavus

ulatudes 75,9%-ni. Selle poolest sarnanes Eesti

(2012. aastal 58. koht), finantsteadmistega tööjõu

isegi rikaste riikidega, vara maht jäi aga nendest

puudus (57. koht), kompetentsete juhtide puudus

madalamaks. Erinev vara on tulevase tulu lähte-

(57. koht), ajude väljavoolu risk (51. koht) kui ka

koht. Vara struktuur tervikuna kujundab arvestata-

vähene atraktiivsus välismaise oskustööjõu jaoks

val määral majanduse struktuuri, kuigi samal ajal

(51. koht). Oskustega tööjõu nappuse üks võimalik

mõjutab eri tüüpi varade kasutamist ka nõudlus

põhjus on töötajate haridustaseme mittevastavus

toodete järele, mida selle vara abil valmistatakse.

tööturu nõuetele ja töötajate vähene koolitamine.
IMD edetabelis kasutatud tööturunäitajate järgi

Tööturg
Reelika Leetmaa, Andres Võrk

on Eesti suhteliseks tugevuseks naiste kõrge osalus
tööhõives (1. koht 2011. aastal, tipus ka varasematel aastatel). Keskmistel kohtadel on Eesti tööjõu

Alapeatükis tutvustatakse peamisi mõõdikud,

kulude osas (23. koht), ettevõttejuhtide hinnangus

mida kasutavad ILO, Euroopa Komisjon ja teised

konstruktiivsetele töösuhetele (21. koht) ja töö

rahvusvahelised organisatsioonid ning mis iseloo-

hõivemäära osas (32. koht).

mustavad nii riigi majanduse konkurentsivõimet
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Detailsem võrdlus Euroopa Liidu ja OECD

prognooside kohaselt maksimumi aastal 2020,

riikide hõivenäitajate osas viitab sellele, et Eesti

olles suurusjärgus 1000 inimest aastas. Seega

jääb paljudele riikidele alla tööga hõivatud ini-

võimendab ränne veelgi Eesti tööandjate kesi-

meste osakaaluga rahvastikus, kuid need, kes on

seid hinnangud kvalifitseeritud tööjõu kättesaa-

hõivatud, töötavad palju. Eesti hõivemäär vanus-

davusele ja suurendab vajadust kas olemasoleva

rühmas 15–64 oli 2011. aastal Eurostati andmete

tööjõupotentsiaali paremaks kasutamiseks või

järgi 65,1%, samas kui näiteks Šveitsis oli hõivemäär

sisserände suurendamiseks.

79,3%, Hollandis 74,9% ja Rootsis 74,1% . Euroopa

Eesti majanduse üheks kitsaskohaks on mitme

riikide kõrge hõivemäära taga on suur osaajaga

majandusvabadust hindava indeksi alusel sageli

töötajate hulk, mistõttu töötundide keskmine arv

nimetatud ranget tööseadusandlust, mis piirab

aastas ühe hõivatud inimese kohta ei ole neis riiki-

ettevõtjate võimalusi reageerida paindlikult turu-

des kõrge. Kui Eestis oli osaajaga töötajate osakaal

olukorra muutustele töötajate koondamise või

2011. aastal 9,3% kõigist hõivatutest, siis Šveitsis on

palga vähendamise kaudu. Eesti tõusis pärast uue

see 33,9%, Hollandis 48,5% ja Rootsis 24,7%. Selle

töölepinguseaduse rakendamist 2009. aastal 137.

tulemusena on töötundide arv aastas ühe hõivatud

kohalt 110. kohale 2013. aastal, kuid kuulub tööjõu

inimese kohta Eestis oluliselt kõrgem kui nendes

vabaduse poolest eelviimasesse ehk „enamjaolt

riikides. Seega ei ole Eestis vajalik mitte niivõrd

mittevabade” riikide rühma. Samas jäävad töö-

töötavate inimeste töötundide arvu suurendamine

jõu vabaduselt Eestist maha mitu edukat väikeriiki,

kui töötute ja mitteaktiivsete hulga vähendamine,

näiteks Rootsi (124.), Taiwan (125.), Lõuna-Korea

sealhulgas osaajaga töötamise abil.

(140.), Soome (148.), Norra (151.). Tööturuvaba-

Pikaajaliselt mõjutab tööturgu rahvastiku

duse pingerea eesosas asusid aga Taani (3.), Šveits

vanuselise struktuuri muutus. Kui parimas tööeas

(9.), Hongkong (11.) ja Tšehhi (12.). Tuleb arves-

(vanuses 20–64) oli 2011. aasta alguses 62% Eesti

tada, et HF-i indeks ei pruugi arvestada töötajate

rahvastikust, siis Eurostati 2010. aastal tehtud rah-

ja töövõtjate kollektiivlepingutes kokkulepituga.

vastikuprognoosi järgi väheneb see 2030. aastaks

Seetõttu võivad need indeksid alahinnata tööturu

56%-le. Rahvastiku vananemise kompenseeri-

regulatsioonide rangust riikides, kus on tugevad

miseks peaks hõivemäär vanuserühmas 20–64

ametiühingud (nagu Taani). Teisisõnu reguleeri-

tõusma praeguselt 70%-lt 78%-le, mis on võrreldav

takse meil suurema osa töötajate töötingimusi

nüüdse hõivemääraga Rootsis, Islandil või Šveitsis.

töölepingu seadusega, mujal on olulisem kollek

Kui hõivemäärad Eestis aastal 2030 jääksid 2011.

tiivlepingute roll, mis ei pruugi aga kajastuda eel-

aasta tasemele, siis väheneks hõivatute arv üksnes

nimetatud indeksi väärtuses.

demograafiliste struktuurimuutuste tulemusena
80 000 inimese võrra.

Autorid juhivad tähelepanu, et sellised rahvus
vahelised indeksid ei arvesta seda, kuivõrd sea-

Lisaks rahvastiku vananemisele mõjutab tööjõu

dust praktikas järgitakse. Näiteks loeti Eestit enne

potentsiaali nii välismaal töötamine kui ka Eestist

2009. aasta töölepinguseaduse rakendumist küll

püsivalt välja rändamine. 2011. aasta rahvaloen-

üheks kõige jäigema seadusandlusega riigiks,

duse andmetel töötab välismaal ligi 25 000 Eesti

kuid ettevõtte tasandil töökohtade loomist ja

püsielanikku. Lisaks on registreeritud andmetel

sulgemist analüüsides leidsid Eamets ja Masso

aastatel 2004–2011 Eestist välja rännanud ligi 38

(2005), et Eestis luuakse ja kaotatakse töökohti

000 inimest ja sisse rännanud ligi 23 000 inimest.

küll vähem kui Põhjamaades, kuid samal tasemel

Pikaajalised rahvastikuprognoosid kasutavad

USA-ga. Märgitakse, et 2009. aastal jõustunud

eeldusena, et Eestis jääb netomigratsioon nega-

töölepingu seaduse mõjul on suurenenud hõi-

tiivseks aastani 2030, muutudes pärast seda posi-

vest väljumise tõenäosus, kuid töötusest hõivesse

tiivseks. Väljarände ja sisserände vahe saavutaks

liikumine kasvanud ei ole. Samas ilmnes, et uue
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seaduse rakendumise järgselt on kasvanud liikumine töötusest mitteaktiivsusse ning vähenenud

Tootlikkus ja majandusstruktuur
Uku Varblane, Urmas Varblane

liikumine töökohtade vahel. Seega on uue seaduse
tulemusena lihtsustunud küll töötajate liikumine

Viidates Nobeli majanduspreemia laureaadile

hõivest välja, samal ajal aga pole paranenud töö-

Paul Krugmanile, peavad aruande autorid Eesti

tute väljavaated leida töö. Selle põhjuseks loevad

majanduse arengu võtmeks tootlikkuse prob-

autorid teiste turvalise paindlikkuse komponentide,

leemi lahendamist. Krugman on väitnud, et riikide

eelkõige aktiivse tööpoliitika ja elukestva õppe

majandusliku võimekuse hindamisel kasutatakse

võimaluste piiratust Eestis. Uus seadus toetaski

liigselt konkurentsivõime mõistet, mis tema arvates

aktiivse tööturupoliitika arengut. Tööturuteenu-

on vaid poliitiline mõiste. Selle asemel oleks vaja

seid pakutakse alates 2009. aastast töötukassa

enam võrrelda riikide tootlikkuse taset, milles on

vahendusel. Töötukassa ülesandeks on toetada

tema arvates konkurentsivõime põhisisu.

töötajate liikumist vähemproduktiivsetest ja/või

Rahvusvaheliselt kasutatavaim näitaja toot-

kõrge tööpuudusega sektoritest produktiivsema-

likkuse mõõtmiseks on nii OECD, Eurostati kui

tesse ja/või tööjõupuudusega sektoritesse; paran-

ka Maailmapanga seiretes lisandväärtus, mis

dada vabu töökohti puudutava informatsiooni

on määratletud kui igas väärtuskasvu protsessi

kättesaadavust ning sobitamist tööotsijatega,

aktis (tootmine, turustamine jne) tootele lisanduv

kaasata tööturule riskirühmi, aga ka vähendada

väärtus, mis peegeldub toote hinna kasvus ning

töötushüvitiste maksmisega kaasnevat moraaliriski.

korvab kõiki käibelülis ressursside kasutamisega

Lisandunud on mitmesugused nõustamisteenused

seotud kulusid.

(nt psühholoogiline nõustamine, sotsiaalne rehabi-

Eesti tootlikkuse taseme analüüsi alustatakse

litatsioon, sõltuvusnõustamine, võlanõustamine),

riigi kui terviku seisukohalt. Sellel üldistuse tasandil

aga ka paindlikud teenuse pakkumise võimalu-

rakendatakse tootlikkuse mõõdikuna sisemajan-

sed sõltuvalt tööotsija erivajadustest. Osalejate

duse koguprodukti näitajat, mida saab kasutada

arvu poolest olulisimad tööturuteenused 2012.

nii nominaalselt kui ka ostuvõime pariteediga

aastal olid töötukassa andmetel tööturukoolitus

korrigeerituna. Viimasel juhul võetakse arvesse

(ligi 48 000 osalejat, sh 35 000 tööalasel kooli-

kaupade ja teenuste hindade erinevusi riigiti ja selle-

tusel), karjäärinõustamine (ligi 21 000 osalejat)

võrra korrigeeritakse vastava riigi sisemajanduse

ja palgatoetus (ligi 6000 inimest). Ehkki aktiivne

koguprodukti näitajat. Kogu ettevõtlussektori toot-

tööpoliitika on muutunud tulemuslikumaks, on

likkuse arvutamisel jagatakse sisemajanduse kogu-

seda veel rakendatud väikeses mahus, mistõttu ei

produkti näitaja majanduses tervikuna hõivatute ja

ole ilmnenud selle mõju töötuse määrale.

nende töötatud tundide arvuga. Nii saame erine-

Üks enam kasutust leidnud indikaatoreid, mida

vad tööjõu tootlikkuse näitajad. Tunnitootlikkus on

arvestatakse tööturu institutsioonide mõju hinda-

mõnevõrra täpsem töö tootlikkuse mõõt kui ühe

misel ning EL-i turvalise paindlikkuse kontsept-

töötaja kohta arvutatud tootlikkuse tase, sest osa

siooni monitooringul, on passiivsele tööpoliitikale

hõivatuid ei pruugi töötada täiskoormusega. Eestis

tehtud kulutuste osakaal SKP-s. Rahvusvahelises

oli ühe töötunni tootlikkus 2010. aastal keskmiselt

võrdluses oli ka siin Eesti mahajäämus väga suur,

25,90 USA dollarit. Selle näitajaga paiknes Eesti

kulutused töötushüvitistele olid teiste OECD rii-

OECD andmetel kokkuvõttes 32., valitud tausta-

kidega võrreldes ühed madalamad.

riikidest eelviimasel kohal. Meist tagapool oli Tšiili,
napilt eespool Ungari ning veidi kõrgemal Tšehhi,
Slovakkia ja Lõuna-Korea. Soomes oli 2010. aastal
see näitaja peaaegu kaks korda kõrgem, 49,10 USA
dollarit. Taustariikidest oli eriti kõrge tootlikkuse
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tase Iirimaal, kus see ulatus 67 USA dollarini tunnis,

reaalse innovatsioonipotentsiaali teke, selle baa-

järgnes Holland tunnitootlikkusega 60 USA dollarit.

sil riigi majanduse konkurentsivõime tõus, siit

Autorid tõstavad esile töötleva tööstuse toot

tulenev majanduskasv. Samuti uuritakse, kuidas

likkuse tõstmise vajadust, mis on Eestis väga

majanduspoliitiliste, eriti innovatsioonipoliitiliste

madal: Eesti tööstuses loodud lisandväärtus ühe

sammudega kindlustada sellise ahela toimima

töötaja kohta oli 2010. aastal 19 900 eurot, mis

hakkamist.

oli taustariikide hulgas madalaim. Eesti töötleva

Innovatsiooni potentsiaali või edukust mõõta

tööstuse tootlikkus oli näiteks Taanist 4,5 korda

on kaunis keeruline. Selleks on väljatöötatud eri

ja Soomest 3.6 korda madalam. Autorite hinnang

metoodikaid, mille abil saadud tulemused aga

olukorrale on mõtlemapanev:

mõnevõrra lahknevad. Praegusel juhul toetume
eelkõige kahele metoodikale, millest esimese on

Seega saab kõige üldisema järeldusena väita,
”et töötleva
tööstuse tootlikkus on Eestis jätkuvalt

välja töötanud Maailma Majandusfoorum ja mida

madal ja selle kasvutempo ei suuda tootlikkuse

mise käigus. Teist, nn Euroopa innovatsiooni mõõte-

taset ühildada Euroopa Liidu keskmise tasemega

lauda kasutab Euroopa Komisjon. See metoodika

lähemate kümnendite jooksul. Kui Eesti hoiab sel-

kasutab innovatsiooni seisundi mõõtmisel enam

list tootlikkuse absoluutse juurdekasvu taset, siis

kui 40 indikaatorit. Seejuures ei piirduta üksnes

suudame Soomele järele jõuda ligikaudu nelja-

innovatsiooni potentsiaali traditsiooniliste näita-

kümne aasta pärast, EL-i keskmisena arvestatud

jatega nagu teaduse arengutase riigis, investee-

tasemele jõudmiseks kuluks sadakond aastat ja

ringud teadus- ja arendustegevusse, juurdepääs

paljudele riikidele ei jõuaks me järele isegi sajandi

riskikapitalile jm, vaid meetod hõlmab ka indi-

jooksul, kui nad jätkavad senist kasvu (Iirimaa,

kaatoreid, mis peegeldavad uuenduspotentsiaali

Taani, Holland). (EIA 2012/2013, lk 162)

kasutamist ja saadud tulemusi, nagu vaadeldaval

kasutatakse riikide üldise konkurentsivõime mõõt-

perioodil ettevõtetes evitatud eri liiki uuenduste
Samas on juhitud tähelepanu 2005–2008 aasta

arv, teadmusmahukatel aladel töötajate osakaal

arengu näitel ka sellele ohule, mida tekitab surve

riigi tööhõives jm. Innovatsiooni eeldustena käsit-

tööjõukulude suurendamisele, ilma et sellele

letakse ka tööjõu haridusalaseid näitajaid.

vastaks samaväärne pingutus tootlikkuse kasvu

Maailma Majandusfoorumi (WEF-i) innovatsiooni-

suurendamisele. Autorid ei piirdu olukorra kriitilise

indeks, mis koondab seitset asjaomast allnäita-

hindamisega, vaid näitavad ka strateegiaid toot

jat, on suunatud nimelt innovatsioonipotentsiaali

likkuse tõstmiseks ja lisandväärtuse kasvatamiseks.

mõõtmisele, kusjuures käsitleb seda võrdlemisi

Need on seotud innovatsiooniga kas olemasole-

kitsapiiriliselt, pöörates tähelepanu eelkõige

vate toodete ja teenuste insenerlikes ja tehno-

innovatsiooni tehnoloogilistele ja rahalistele

loogilistes lahendustes, efektiivsemas tootmise

aspektidele ning ettevõtete suhetele ülikoolide

organisatsioonis ja juhtimises või väärtusahelal

ja teadusorganisatsioonidega. Kuna aga WEF-i

ülespoole liikumises uute brändide loomise ja

metoodikas vaadeldakse innovatsiooni konku-

turule viimise kaudu.

rentsivõime kui terviku kontekstis, siis võimaldab
see metoodika seostada innovatsiooniindeksit

Innovatsioon
Erik Terk, Katrin Männik, Silja Lassur

ja selle komponente teiste talle lähedaste konkurentsivõime indikaatoritega. WEF-i metoodika
alusel koostatud maailma riikide innovatsiooni-

Innovatsioonile pühendatud alapeatükis vaadel-

võimekuse pingereas asub Eesti koos tublimate

dakse, kuidas er riikides ja riikide gruppides toi-

Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega maailma neljanda

mib järgmine ahel: innovatsiooni eeldused riigis,

kümne alguses. Selle metoodika alusel hinnatuna
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paikneme mõne koha võrra Sloveeniast ja Tšehhist

Tšehhi on Eestist ja ka teistest seejuures mõne-

eespool, ent lähem analüüs näitab, et see vahe

võrra jõukamad. Innovatsioonivõimekuse üld

on siiski marginaalne ja tuleneb pigem metoodika

indeksilt jäävad selle grupi maad maha kõigist

mõnest tehnilisest nüansist. Suhteliselt suur on

eelmise grupi maadest. Ühtlasi on nende riikide

aga Eesti vahe pingerea esikümnega.

innovatsioonipildid ebaühtlasemad, sisaldades
reeglina ka nõrku elemente, ülikoolide ja firmade

Innovatsioonivõimekus eri maadegruppides

koostööd loetakse selles grupis tugevamate kom-

Võrreldi innovatsioonipotentsiaalide kujunemist

ponentide hulka kuuluvaks vaid Eestis. Tšehhis

ja rakendamist Eestis ning siinse aruande tausta

ja Eestis on teiste innovatsioonikomponentidega

riikides, lisades neile täiendavalt kaks innovat-

võrreldes nõrk koht (reaal)teadlaste ja inseneride

siooni seisukohast huvipakkuvat riiki – Iisraeli ja

ebapiisavus, Eestis ka patendid. Üheski nimetatud

Kanada. Seejuures võrreldi nelja võrdlusgruppi

maadest ei loeta innovatsioonipotentsiaali tugeva-

jagatud riikide innovatsiooni- võimekuse seostatust

mate elementide hulka valitsuse kõrgtehnoloogia

majandusarengu taseme ja selle dünaamikaga.

hankeid. Lihtsamate arengureservide ärakasuta-

Olemasolevast majandustasemest olenevad nii

mise järel võib ebapiisav innovatsioonivõimekus

vajadused kui ka võimalused innovatsiooniks ja

saada enamikule selle grupi maadele takistuseks

vastava potentsiaali loomiseks, teisalt on nimeta-

eelmisele perioodile lähedase majanduskasvu

tud potentsiaali realiseerumine üks põhitegureid,

saavutamiseks. Kolmanda rühma, Lõuna- ja

mis tagab riigi edasise majandustaseme tõusu.

Kesk-Ameerika taustariikide kohta võib tervikuna

Esimest võrdlusgruppi võib nimetada arenenud

väita, et 2000. aastatel on nad Kesk-ja Ida-Euroopa

majandusega maadeks. Selle grupi moodustavad

parematest oma majandusarengus maha jäämas.

Soome, Taani, Holland, Šveits, Austria ja Iirimaa,

Innovatsioonivõimekuse indeksi ja enamiku

väljaspool Euroopat asuvatest riikidest lisandu-

selle komponentide näitajad on Costa Rical ja

vad Uus-Meremaa ja Kanada. Tervikuna võib seda

Tšiilil vähemalt tugevad keskmised, jäädes Eestist

gruppi nimetada vanade jõukate maade grupiks,

vaid veidi maha. Uruguay on nende näitajate järgi

kus uuemateks tõusjateks, kelle tõusutrajektoor

hinnates selgelt nõrgem. Tervikuna on kõikide vaa-

algas orienteeruvalt 1960. aastatel, saab lugeda

deldud Lõuna- ja Kesk-Ameerika riikide innovat-

vaid Iirimaad ja vahest ka Soomet. Innovatsiooni-

sioonivõimekuse pingereakohad märgatavamalt

pilt on praktiliselt kõigis nimetatud grupi riikides

kehvemad kui kõrghariduse ja väljaõppe taseme

ühtlaselt hea, ilma eriliselt nõrkade elementideta.

alusel saadud kohad. See on umbes sama pilt,

Vedav mootor on tavaliselt kombinatsioon neljast

nagu näeme KIE maades. KIE maadega sarnaselt

tegurist: ülikoolide ja teadusasutuste tase, (reaal)

ei ole ka neis maades konkurentsivõime ja inno-

teadlaste ja inseneride olemasolu, ülikoolide ja

vatsioonivõimekus omavahel piisavalt seotud.

firmade koostöö ja võimekus uusi tehnoloogiaid

See tähendab, et probleemid võivad tekkida

ise luua, mitte ainult üle võtta. Nende maade inno-

eelkõige siis, kui majandus hakkab jõudma

vatsioonipotentsiaal tugineb väga suures ulatuses

järgmisesse, nn innovatsioonipõhise arengu

era- ja avaliku sektori koostööl. Väga tugevate

staadiumisse. Neljandas rühmas on neli valitud

ülikoolide olemasolu on siin innovatsiooni võtme

taustamaad Aasiast, mis on SKT tasemelt per

element. Selle grupi maad on mitte ainult uute

capita kõik Eestist jõukamad, Singapur väga tuge-

tehnoloogiate rakendajad, vaid ka uute tehno-

valt, ülejäänud (Iisrael, Taiwan ja Lõuna-Korea )

loogiate loojad.

umbes kolmandiku võrra. Kõikide nende kohta

Teise rühma moodustanud Kesk- ja Ida-Euroopa

saab öelda, et tegemist on viimase poole sajandi

(KIE) maadele on iseloomulik kiire majanduskasv

või veelgi lühema perioodi jooksul ja väga rasketes

viimasel pooleteisel aastakümnel. Sloveenia ja

tingimustes silmapaistvalt edukalt üles ehitatud
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majandustega. Tõusnud on sellel maadegrupil ka

Suhteliselt tublid oleme kohalike tarnijate kvali

inimarengu indeksid ning need on kõik Eesti omast

teedi poolest (siin on meist oma grupis parem

kõrgemad, samas on aga vahe Eestiga väiksem kui

vaid Tšehhi) ning otsustusõiguse firmasiseses

puhtmajanduslike näitajate puhul. Innovatsiooni-

delegeerimises (ka see on loetud üheks ÄSI

indeksid on selle grupi maadel Eesti vastavast

komponendiks). Kehval tasemel, mis osaliselt

indeksist oluliselt paremad, kõik neli kuulu

võib tuleneda riigi väiksusest, on kohalike pakku

vad lausa maailma tippklassi. Valdkonna kõige

jate arvukus. Nõrk on klastrite roll ja äri tehakse

tugevamateks komponentideks on Aasia maades

valdavalt vähem väärtust toovate funktsioonide

mitte lihtsalt ülikoolide hea tase ning ülikoolide ja

najal, ei kasutata keerukamaid turundustehni-

firmade koostöö, nagu see on paljudes esimese

kaid, ei kontrollita rahvusvahelisi turustuskana-

taustagrupi maades, vaid vägagi konkreetselt – ja

leid. (EIA 2012/2013, lk 169)

seda kõigis neljas riigis – patendid. Tervikuna võib
väita, et vaadeldud Aasia riigid on loonud oma

Seevastu kõrgelt arenenud majandusega maad

innovatsioonipotentsiaalide väljaarendamisega

nii Euroopas kui Aasias paistavad silma nimelt

head eeldused edasiseks majanduskasvuks.

suurema äri sisukuse poolest. Autorid leiavad,
et äri sisukuse indeksit mõjutab positiivselt maa

Firmade positsioon rahvusvahelistes äri

geograafilise/logistilise positsiooni oskuslik ära

võrgustikes kui innovatsiooni mõjutav tegur

kasutamine. Ka Eestil tuleks otsida võimalusi, kui-

WEF-i konkurentsivõime metoodikas on oluliseks

das seda teha.

konkurentsivõime teguriks loetud nn äri sisukust
(ÄSI) peegeldab seda, kuidas mingi maa firmad

Üks võimalus selleks on oma riigi firmadel
”positsioonide
haaramine niisuguste kauba- ja

positsioneeruvad rahvusvahelistes väärtusloome

toorainevoogude teenindamises ja töötlemises,

ahelates ja milliseid kasulikke arendusfunktsioone

mis ratsionaalsetel logistilistel põhjustel võik-

(näiteks tootearendus, turundus või finantsjuhti

sid kulgeda üle meie riigi territooriumi – näiteks

mine) on nad suutnud neis võrgustikes endale

Soome või Venemaaga seotud kaubad ja toor-

haarata. Indeks peegeldab selliseid aspekte, nagu

ained, nende transport ja töötlemine. See aga

omamaiste firmade kontroll turustuskanalite üle,

eeldab vastavate transpordikanalite (näiteks

kohalike tarnijate olemasolu (nende kvantiteet

Rail Balticu) loomist ja ärile sobiva välispoliiti

ja kvaliteet), väljakujunenud ettevõtlusklastrite

lise kliima kujundamist. Teine võimalus oleks

olemasolu, eksportivate ettevõtete väärtusahela

sihikindlam riiklik klastrite kujundamise polii-

laius (s.t kui laia väärtusahela osa suudavad nime-

tika ja kolmas võimalus – selline poliitika kõrg-

tatud firmad haarata), samuti konkurentsieelise

tehnoloogiliste välisfirmade riiki meelitamisel,

sisu (näiteks tootmissisendite odavus või töötajate

mille juures juba algusest peale kujundatakse

kvalifikatsioon) ja tootmisfunktsioonide keerukus.

koostöövõrgustikke ka omamaiste firmadega.

Eesti puhul on puudusena nimetatudki just vähest

(EIA 2012/2013, lk 170)

(business sophistication). Äri sisukuse indeks

äri sisukust.
Välismaine versus kodumaine
võrrelda Eestit oma äri sisukuse indeksi ja
”selleKuikomponentide
alusel teiste kogumis olevate

Laias laastus võib taustamaad jagada kahte gruppi:

KIE riikidega, siis millegi positiivsega me silma ei

need, kelle majanduslik areng on toimunud pigem

paista. Eesti positsioon ÄSI järgi on oluliselt nõr-

kodumaise kapitali baasil ja need, kes on arene-

gem kui koht innovatsioonivõimekuse pingereas,

nud valdavalt välisinvesteeringute abil. Esimese

ja ka dünaamika on meil ÄSI osas negatiivne.

grupi markantsed näited on meie riikide valimis
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Austria ja Šveits, teise grupi ilmekad esindajad aga

halvenemine rahvusvahelistes ärivõrgustikes hal-

Slovakkia, Tšehhi ja Ungari. KIE maadest kuulub

vendab aga tulevikus ka edasiliikumist innovat-

esimesse gruppi vaid Sloveenia, kõik teised vali-

siooni, eriti kõrgtehnoloogilise innovatsiooni osas.

misse võetud maad, kaasa arvatud Eesti, kuuluvad teise gruppi, mõni neist lausa äärmuslikul

Uuemad rõhuasetused innovatsioonipoliitikas

kujul. Välisinvesteeringutele baseeruvas arengus

Märgitakse, et riikide innovatsioonipoliitika on

on nõrga küljena nähtud ohtu, et välisomanikele

kujunenud välja pika perioodi jooksul ja on üldi-

kuuluvad firmad kalduvad viima investeeringu

selt küllalt stabiilne. Kuigi poliitikameetmete kata-

sihtriiki valdavalt lihtsamaid ja odavamaid funkt-

loog on riigiti küllalt suures osas kattuv, on siiski

sioone, samas kui väärtusahela tipu pool asuvad

märgatavad ka rõhuasetusi, mis tulenevad riigi

funktsioonid ning ka keerukam ja kallim tootmine

arengutasemest, konkreetsest seisundist ja tradit-

kipub jääma päritolumaale. Siiski ei ole see oht

sioonidest. Erinev võib olla see, kuivõrd aktiivset

alati realiseerunud. Näiteks Singapuri ja Iirimaa

riigi sekkumist majanduse ja ettevõtluse moderni-

puhul on kõrge väliskapitali osatähtsus ühenda-

seerimisse õigeks peetakse, kuivõrd panustatakse

tud hea positsiooniga väärtusahelas ja keeruliste

ülikoolide ja teadusasutuste potentsiaali kasutami-

tootmisfunktsioonide haaramisega . Mõnes mõttes

sele innovatsioonis, aga ka see, kas panustatakse

saab ka Tšehhi Vabariiki võrrelda Iirimaaga, kusjuu-

riigi innovatsioonisüsteemi tugevuste ärakasuta-

res Tšehhis tundub välisettevõtete koostöö koha

misele või pigem nõrkuste vähendamisele.

likega olevat tugevam, arengutegurina hinnatakse

Märgatavalt muutis olukorda hiljutine rahvus-

heaks nii kohalike tarnijate arvukust kui ka nende

vaheline majanduskriis, mis ühelt poolt tegi riiki-

kvaliteeti. Seevastu Ungari ja Eesti on näited sel-

dele raskemaks teadus- ja arendustegevusse (T&A)

lest, kuidas kõrge väliskapitali osatähtsus seostub

investeerimise vahendite leidmise, teisalt aga suu-

madala eduga väärtusahelas positsioneerimisel

rendas motivatsiooni muuta innovatsioonipoliitika

ja keerukate tootmisfunktsioonide haaramisel.

efektiivsemaks, et selle abil kiiremini kriisist välja

Nendest vastandlikest kogemustest väliskapitali

tulla. Arenguid üldistades tuuakse esile järgmised

rolli suhtes koorub järeldus:

muudatussuunad:

et tugevalt välisinvesteeringutele toe”tuvaSelleks
majanduspoliitika tingimustes saavutada

• Katsed täiustada T&A planeerimist ja finantseeri-

küllalt hea positsioon rahvusvahelistes väärtus

lähtuvate uurimistoetuste pakkumist firmadele,

ahelates, on vaja kasutada läbimõeldud ja

et viia teadus- ja arendusalane potentsiaal pare-

selektiivseid poliitikaid välisinvestorite sissetõm-

masse haakesse majanduse vajadustega.

mist riigis, sh ratsionaliseerida avalikust sektorist

bamiseks ja nendega tegelemiseks. Singapur ja

• Eri tüüpi abinõud kodumaiste innovaati-

Iirimaa on seda teed suutnud minna, samas kui

liste väike- ja keskmise suurusega ettevõtete

Eesti on panustanud küll üldisele majanduskesk-

(VKE-de), eriti tehnoloogiakesksete VKE-de abis-

konnale, pole aga suutnud luua hoobasid selleks,

tamiseks, s.o nende loomise kergendamiseks,

et väliomandis ettevõtted mitte ainult ei kasutaks

varustamiseks riskikapitaliga, paremaks ühen-

siinset majanduskeskkonda, vaid aitaksid kaasa

damiseks riigis olemas oleva teadmusbaasiga,

Eesti majanduse tõstmisel kõrgemale kvalitatiiv-

VKE-de abistamine välisturgudele minekul jne.

sele tasandile. (EIA 2012/2013, lk 170)

See suund ei pruugi seostuda vaid oma riigi
ülikoolide ja teadusasutuste juurest pungu-

Iseloomustades viimaste aastate arenguid, märgivad autorid, et majanduskriis on mõjunud Eesti
ettevõtete äri sisukusele negatiivselt. Positsiooni
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• Abinõud, mis seonduvad välisomandil põhine-

Eesti majanduse mängureegleid tuleb pidada

vate innovaatiliste, eriti kõrgtehnoloogiliste ette-

nii konkurentsivõimet kui ka majanduskasvu

võtete riiki meelitamisega ning nendega koostöö

soodustavaks. Seda siiski vaid arengu praeguses

arendamisega, sh abinõudega suurendamaks

staadiumis. Päris tippu jõudmiseks tuleb ületada

nende ettevõtete seost kodumaisel kapitalil

mahajäämus äri sisukuses ja selle tagajärjel tekki-

baseeruvate ettevõtetega.

nud suur tootlikkuselõhe. Samas pole tootlikkuse

• Riigi innovatsioonialane koostöö kodumaisel
kapitalil baseeruvate liiderfirmadega.
• Mitmesuguste innovatsiooniga seotud ettevõtete klasterdumis- ja võrgustumisinitsiatiivi
toetamine.

kasvu võimalik saavutada ühe lihtsa vahendiga,
vaid see on terve hulga tegurite koostoime, milles
peavad panuse andma nii ettevõtjad kui ka riik
oma majanduspoliitikaga.
Eesti konkurentsivõime kindlustamiseks ja tõst-

• T&A ja innovatsioonialane väliskoostöö ja

miseks innovatsioonipõhisel etapil on eelkõige

välisekspansiooni toetamine (nt Hiina või

vaja teha jõupingutusi, et toota senisest suurema

India suunal). See tegevus võib sisaldada nii

lisandväärtusega kaupu ning teenuseid. Lisaks

oma tehnoloogiafirmade kaasamist – et nad

investeeringutele teadus- ja arendustegevusse

saaksid lülituda sealsetesse paljulubavatesse

eeldab see oskust rakendada mujal maailmas

projektidesse – kui ka näiteks välismaa firmade

kasutatavaid tehnoloogiaid, juhtimismeetodeid ja

meelitamist oma tehnoloogiainkubaatoritesse.

tootmise organiseerimise võtteid oma ettevõtetes.

• Uute innovaatiliste arengu- või kasvualade

Innovatsiooni ei tohi mingil juhul vaadelda kitsalt

otsimine ja neis tegevuse (eksperimentaalne)

üksnes uute toodete arendamisena. Loomulikult

käivitamine (riik koos ärimaailmaga).

eeldab see kõigepealt muutusi ettevõtte juhtide

• Kõrgharidussüsteemi täiustamine (täiustamissuunad võivad eri riikides olla erinevad), täiendavad investeeringud haridusse.

arusaamades, harjumist pideva õppimisega.
Eesti tootlikkuse kasvu võti on inimestes, nende
teadmiste ja oskuste arendamises. Majandus ei ole
lihtsalt ehitiste ja tehnoloogiate kogum, vaid selles

Majanduspeatüki kokkuvõte
Jüri Sepp

tegutsevad inimesed ja nende teadmised. Eeldusel, et majanduskeskkond on piisavalt motiveeriv,
algavad just inimeste võimekuste arendamisest

Eesti majanduse reaalne arengutase on vaatamata

need muutused, mis peegelduvad hiljem ette

15 aastat kestnud siirdele ning ühinemisele EL-iga

võtete majandusnäitajates.

üks Euroopa madalamaid. Sissetulekud elaniku

Vaadates üle oma tuleviku arengupotentsiaali,

kohta jäävad isegi ostujõu pariteeti arvestades

peame nentima, et meie ülikoolide ja uurimisasu-

viimastel andmetel maailmas alles 47. kohale.

tuste tase ei ole innovatsioonipõhiseks arenguks

Samas viitavad rahvusvahelised arengupotent-

piisavalt tugev. Kõrgtehnoloogilist tootmist on

siaali näitajad ning ka senine majanduskasv Eesti

vähe. Meie majandusstruktuuris on vähe sektoreid,

võimalustele konvergentsiks arenenud riikidega.

kus innovatsiooni ja tootluse tõstmise võimalused

Eesti positsioon on teiste riikidega võrreldes

on silmapaistvad. Meie asukoht rahvusvahelistes

kehv just oskustööjõu kättesaadavuse osas. Ühest

ärivõrgustikes on kehv ja see pigem halveneb. Meil

küljest tuleneb see tööturu väiksusest, kuid rahvus

on vähe liiderfirmasid, eriti tehnoloogiapõhiseid

vaheliste võrdluste taustal on probleemiks ka

liiderfirmasid. Töö välisinvesteeringute sissetõmba-

töötajate hariduse vähene vastavus majanduse

misega on ebasüsteemne. Teadusuuringute rahas-

nõudmistele ning aktiivse tööpoliitika tagasi-

tamine ülikoolides on nõrgalt seotud majanduse

hoidlikkus.

perspektiivsete vajadustega.
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Strateegia, mis suudaks aidata riigil tõusta

suures osas rahvusriigi taastamise loosungite all,

innovatsioonialases tegevuses kõrgemale tasan-

ei olnud Eestil alternatiivi majanduse avanemisele

dile, ei saa piirduda ainult kitsas tähenduses

ja üleilmastumisega kaasaminekule – isolatsionist-

innovatsioonipoliitika meetmete rakendamisega,

lik poliitika oleks viinud Eesti nii majanduslikule

vaid peab seostuma majandus- ja sotsiaalarengu

kui poliitilisele tupikteele. Rahvusvaheline avatus

fookuse täpsustamisega selle laiemas mõttes. See

võimaldas kontakte, infot, arenenud maadest

peab hõlmama seoseid ettevõtlus-, haridus- ja

pärit kapitali (eeldusel, et suudetakse tagada

teaduspoliitikaga, riigivalitsemise korraldusega ja

ärikeskkonna elementaarne toimimine), ka tur-

Eestis vähe kasutatud struktuuripoliitikaga.

gusid (eeldusel, et on piisavalt informeeritust ja
võimekust nende turgudeni jõuda). Märgitakse
seda olulist rolli, mida taasiseseisvunud Eesti

5. GLOBALISEERUMINE JA
POLIITIKAMUSTRID
TOIMETAJA ERIK TERK

sotsiaalelu kujundamisel mängisid ÜRO allorganisatsioonid (WHO käsikäes Maailmapangaga
osales tervishoiusüsteemi ümberkorraldamises,
ILO tööturu-poliitika kujundamises, UNDP pere- ja

Peatükis käsitletakse globaliseerumise rolli riikide

lõimumispoliitika aluste loomises). Samas oli aga

arengu kontekstina. Sellega seoses vaadeldakse või-

vahetult taasiseseisvumisele järgnenud perioodil

malusi, kuidas mõõta maade globaliseerumisastet

nii Eesti rahanduse kui ka avaliku sektori rööpa-

ja kuidas hinnata seda, kuivõrd on globaliseeru

seadmisel oluline roll Rahvusvahelisel Valuutafon-

mine haaranud Eestit võrreldes taustariikidega.

dil (IMF) ja ka Maailmapangal. Kodanikuühiskonna

2013. aasta algul korraldatud küsitluse tulemustele

kujunemisele aitas tõhusalt kaasa George Soros’i

tuginedes antakse ülevaade sellest, kuidas hinda-

ülemaailmselt tegutsev Avatud Ühiskonna Fond.

vad Eesti majanduse, poliitika ja kultuurivaldkonna

Üleilmastumise mõju Eestile on suhteliselt vähe

eliidi esindajad, ning noored, hiljuti doktorikraadi

uuritud ja üldistatud, kuna seda on raske eristada

kaitsnud teadlased üleilmastumise mõju Eestile,

mõjudest, mis tulenevad Eesti liitumisest Euroopa

milliseid strateegiaid nad soovitavad selle protsessi

Liiduga. EL-iga liitumist ennast oleks aga võimalik

negatiivsete tagajärgedega hakkamasaamiseks

käsitleda kui üht globaliseerumise haruprotsessi.

ja tekkinud võimaluste paremaks kasutamiseks.

Siiski leitakse, et oleks väär näha Euroopa Liidus

Arutletakse ka selle üle, milline poliitika ja milli-

ainult nn spontaanse tavaglobaliseerumise näh-

sed poliitikamuutused peaksid olema asjakohased

tust. Euroopa Liidu toetus vaesematele liikmesrii-

üleilmastumise tingimustes tegutsevas väikeriigis

kidele kergendab nende elatustaseme lähenemist

ja milline võiks olla selle taustal Eesti tulevikuareng.

jõukamate liikmesriikide omale ning soodustab nii
ettevõtete kui ka inimeste elulaadi rahvusvahelistu-

Globaliseerumine kui arengu kontekst

mist. Kuid selle toetuse tingimuseks on EL-i institut-

Globaliseerumine ehk üleilmastumine on mõiste,

sioonilise raamistiku kiirendatud ülevõtmine. See

mis tähistab valdavalt 1980. aastatel alanud ja

tähendab aga, et majandusliku integratsiooniga

praeguseni kestvat, hüppeliselt kasvanud üle-

kaasneb poliitiline, riigi suveräänsusega seotud

maailmsete seoste ja sõltuvuste tihenemist nii eri

mõõde, mille tähtsuse suurenemist tulevikus ette

riikide, ühiskondade ja kultuuride vahel kui ka eri

nähakse. Globaliseerumise käsitlemine valdavalt

riikides elavate inimeste läbikäimises tervikuna.

EL-i kesksena jätab varju mitu üleilmastumise olulist aspekti, nagu Aasia turu võimalused ja hak-

Kui Eesti 1991. aastal taasiseseisvus, leidis ta eest

kamasaamine Aasia kauba konkurentsisurvega,

juba globaliseerumisele pöördunud maailma. Vaa-

osalus euroopaülestes rahvusvahelise koostöö- ja

tamata sellele, et taasiseseisvumine oli kulgenud

kaitsepoliitikaalastes ettevõtmistes, osalemine
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ülemaailmses kultuurivahetuses ja hariduskoos-

mise osas arvestatakse lisaks väliskaubanduse ja

töös, tööjõuvahetus EL-i väliste maadega jne. Ka

välisinvesteeringute näitajatele otseste või kaud-

näiteks tehnoloogia areng, ülemaailmsete infovõr-

sete barjääride kõrgust välispartnerite kaasamisel.

gustike toimimine ja kultuuri rahvusvahelistumine

Sotsiaalse globaliseerumise allindeks arvutatakse

pole enam kaugeltki euroopakesksed nähtused.

selliste näitajate baasil nagu välismaalastest ela-

Rääkides globaliseerumise mõõdikutest, osu-

nike osakaal, inimeste liikumine üle riigipiiride ja

tatakse majandusliku avatuse indikaatorile MA,

inimeste piiriülesed kommunikatsioonikontak-

mis põhineb väliskaubanduse kogumahu (eksport

tid (interneti- ja telefoniühendused välismaaga,

pluss import) jagamisel riigi aastase sisemaise

globaalne televisioon, ajalehtede levik). Samuti

koguproduktiga. Selle näitaja järgi on Eesti asunud

arvestatakse siin tuntud rahvusvaheliste kettide

periooditi isegi maailma esikümnes. Selle tõiga

nagu McDonaldsi restoranid või IKEA mööblipoed

interpreteerimisel tuleb aga arvestada, et erinevu-

tegutsemist kohalikul turul. Poliitilist globaliseeru

sed suurriikide ja väikeriikide vahel on nimetatud

mist kajastavateks tunnusteks on nii välissaatkon-

näitaja puhul äärmiselt suured. Avatud majan

dade arv kui ka rahvusvaheliste lepingute hulk,

dusega väikeriikidel on ekspordi ja impordi summa

riigi osalemine erinevates, eeskätt ÜRO egiidi

tihti suurem riigi koguprodukti summast, seega

all toimuvates rahvusvahelise koostöö vormi-

võib saadud jagatis olla üle 100%. Maailma maade

des jm. Märgitakse, et võrreldes majandusliku

esikümme MA indikaatori alusel ongi seetõttu

globaliseerumisega on üleilmastumise sotsiaalse

valdavalt väikeriikide mängumaa, kus omavahel

ja poliitilise aspekti mõõtmine alles esimeste katse-

võistlevad näiteks linnriigid Singapur ja Luksem-

tuste järgus ning selleks kasutatavad indikaatorid

burg, või saareriigid, nagu nt Šeišellid ja Maledii-

on veel paljuski vaieldavad.

vid, samas kui suurriik USA kuulub oma siseturu

Peatükis ära toodud andmeid vaadates hakkab

suure mahuga selle pingerea lõpuotsa. Sellega

silma, et kõik endised sotsialistlikud riigid peale

seoses rõhutavad autorid suurt riski, mida kätkeb

Sloveenia on sünteetilises globaliseerumise pinge

väikeriikide jaoks hoogne üleilmastumine: kõrge

reas madalamal kui majandusliku globaliseeru-

väliskaubanduse osatähtsus koguproduktis võib

mise pingereas. Eesti puhul on see kahe pingerea

peita endas suuri kasvu- ja arenguvõimalusi, kuid

erinevus teistega võrreldes kõige suurem. Samas

sisaldada ka äkilise suure languse riski maailma

saab muidugi vaielda selle üle, kui sobivad on

majanduse kriisi korral. Suure siseturuga maades,

ETH näidikud Eesti reaalse sotsiaalse ja poliitilise

kus valdava osa ettevõtete põhipartneriteks on

globaliseerumise astme mõõtmiseks. Eesti posit-

teised sama riigi ettevõtted, ei ole see mõju nii

siooni poliitilise üleilmastumise näitajate seas

järsk. Et vältida raskeid tagajärgi, peaks kõrge

muudab kehvemaks saatkondade vähesus. Küll

majandusliku avatusega riik nagu Eesti kas laien-

aga ei tundu õiglane, et sotsiaalse poole mõõdi-

dama geograafiliselt oma partnerriikide võrku (ka

kute hulgas mõõdetakse nn kultuurilist lähedust

rahvusvaheliste majanduskriiside ajal on maailmas

millegipärast vaid McDonaldsi ja IKEA, mitte aga

regioone, kus majanduskasv jätkub) või suutma

muude üleilmsete brändide levikuga. Arvestades,

endale luua tugeva finantspuhvri eksporditurgude

kui määravat rolli mängib kultuuri üleilmastu-

languse ajaks.

mises filmide ja rahvusvaheliste teleformaatide

Globaliseerumist sünteesivatest näitajatest on

levik ning popmuusika, on samuti kummaline, et

ilmselt kõige tuntum Zürichis asuvas Šveitsi Tehno-

kultuuri globaliseerumist mõõdetakse vaid rah-

loogiainstituudis (ETH) loodud globaliseerumise

vusvahelise raamatukaubandusega. Samuti ei ole

indeks, mis koosneb kolmest valdkondlikust kom-

internetiajastul enam adekvaatne inimestevahe-

ponendist (majanduslik, sotsiaalne ja poliitiline

lisi piiriüleseid kontakte mõõta rahvusvaheliste

rahvusvahelistumine). Majandusliku globaliseeru-

tavakirjade hulgaga. Samas on Eesti maailmas
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teisel kohal globaalsetele infovoogudele avatuse

kriitilisem hoiak väliskapitali tuleku suhtes, samuti

poolest, mis kuulub sama indeksi koosseisu, ning

töötajate liikumise suhtes üle riigipiiride.

küllalt kõrgel ka inimeste liikumise näitajatega

Eeltoodut on huvitav võrrelda sellega, kuidas

(turismivoogude ning välispäritolu elanikkonna

prognoosisid majanduspoliitikaga seotud inimesed

osakaal). Ehkki majandusliku globaliseerumise

globaliseerumise võimalikke negatiivseid taga-

astmelt arvas ETH Eesti 2013. aastal riikide esi-

järgi 2000. aastal. Kartuste pingerea eesotsas olid

kümnesse (8. koht), ei mahtunud Eesti oma üldise

siis: kõrgema kvalifikatsiooniga tööjõu lahkumine

globaliseerumisastme poolest siiski ETH pingereas

Eestist, finantsturgude tagasilöögid (eelkõige

maailma kõige enam globaliseerunud riikide hulka,

kõrge riskiga spekulatiivsete investeeringute puhul),

vaid jäi 25. kohale. Enamik EL-i kuuluvaid maid

inimeste varanduslike lahknevuste suurenemine,

osutus ETH hinnangul Eestist just sotsiaalselt ja

ka rahvusvahelise kuritegevuse levikuga seotud

poliitiliselt rohkem üleilmastunuks. Ent siin tuleb

probleemid. Suuremat kahju looduskeskkonnale ei

arvestada, et EL-i üleilmastumistase on tervikuna

oodatud, vähemkvalifitseeritud masstööjõu lahku

väga kõrge. Väljastpoolt Euroopat edestab Eestit

mist eriti tõenäoliseks ei peetud. Ka kultuurilise

üldiselt globaliseerumisastmelt, kui võtta aluseks

identiteedi võimalik nõrgenemine oli võimalike

ETH metoodika, vaid mõni üksik maa (Singapur,

probleemsete nihete loetelus pigem tagumise

Kanada, Austraalia).

poole hulgas. Mõni toona kardetud ohtudest on
realiseerunud, mõni, näiteks rahvusvahelise kuri-

Globaliseerumise mõju ja võimalikud tegevus

tegevuse suurenemine, õnneks mitte. Tähelepan-

stratee giad üleilmastumise tingimustes

dav on see, et kultuuriidentiteedi pärast tunti 2013.

Eesti ühiskonnas valitseva suhtumise selgitamisel

aastal enam muret kui 2000. aastal.

globaliseerumise mõjusse toetutakse 2013. aasta

Vaadates neid andmeid tänapäevase pilguga,

kevadel Turu-uuringute AS-i ekspertküsitlusele, mis

torkab silma Eesti tollase eliidi sinisilmsus finants-

hõlmas 177 eksperti: 43 poliitikut, 55 majandusalal

kuritegude võimalikkuse suhtes, mille vastumeet-

ja 35 kultuurialal tegutsejat ning 44 viimase kolme

mete vajalikkust 2013. aastal hinnati isegi vähem

aasta jooksul doktorikraadi kaitsnud teadlast.

oluliseks kui 2000. aastal. Samuti torkab silma

Et valim hõlmas Eesti poliitika, majanduse ja
kultuurielu võtmeotsuste kujundamisel osalenud

vähene tähelepanu tööturu kaitse meetmetele ning
põllumeeste toetusmeetmetele.

või aktiivselt kaasa rääkinud inimesi, on nimetatud
uuringut määratletud nn eliidiuuringuna.
Kui mõne mõju puhul võib positiivset suhtumist

Arengupoliitikad
Eesti riigi institutsionaalse arengu tase on aasta-

globaliseerumisse pidada küllaltki enesestmõiste-

aastalt paranenud, kuulume selle poolest Kesk- ja

tavaks, siis selliste tagajärgede suhtes nagu konku-

Ida-Euroopa parimate hulka.

rentsi tihenemine, inimeste töötamine välismaal ja

Eesti valitsemispraktika on küllaltki korrektne,

ka välisinvestorite tugev roll majanduses olid tollal

kuid sel on ka miinuseid: administratiivsus, reaktiiv-

paljudes maades hinnangud võrdlemisi kriitilised.

sus, orienteeritus pigem üksikute valitsemisalade

Kõnealuse küsitluse põhjal paistab, et Eesti eliidi

autonoomsele korraldamisele kui valitsemisalade

puhul see nii ei ole. Pigem oli väike üllatus, et pika

vahelisele koostööle ja erisuguste ühiskondlike

aja jooksul eri valitsuste ajal küllalt üksmeelselt

gruppide kaasamisele poliitika kujundamisse. Sel-

Eestis globaliseerumismeelset poliitikat ajanud

line valitsemissüsteem kaldub pidama kõiki tege-

poliitikud olid keskeltläbi isegi natuke kriitilisemad

vusi ühetaoliselt tähtsaks, selle käigus on raske

kui kultuuriinimestest vastajad. Küsitlusest selgus,

kujundada ja realiseerida keskseid arengueelistusi.

et kõige positiivsemalt suhtusid globaliseerimisse

Vaja oleks fookustatumat ja proaktiivsemat riigi-

majandustegelased. Siiski hakkas silma ettevõtjate

valitsemist.
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Eesti on saanud kiita oma edu eest makro-

täiustamist, teadusdoktorid haridust, kultuuritege-

majandusliku tasakaalu hoidmisel, seda ka väga

lased teadust ja innovatsiooni jne. Viimased kaks

keerukates välistingimustes. Samas saab väita, et

eliidigruppi on ka kõige „riigiinterventsionistli-

ükski väljapaistvalt edukas riik Euroopas ega Aasias

kumad”, majandusinimesed näivad riiki rohkem

ei ole suutnud oma globaalseid konkurentsieeli-

umbusaldavat või sellele vähem lootvat.

seid välja arendada pelgalt makromajandusliku

Küsimusele, mis veel peale IKT võiks olla Eesti

tasakaalu ja soodsa ärikeskkonna najal. Eestis

majandusarengu prioriteet, küsitlus selget vastust

on diskussioonid uutest kasvualadest ja nutikast

ei andnud. Pigem on tähelepanuväärne see, et ei

spetsialiseerumisest küll hoogustunud, aga need

loomemajandus ega rahvusvahelised finantstee-

pole muutnud domineerivat valitsemiskultuuri ja

nused küsitletud rühmade toetust ei leidnud.

majanduspoliitilist dogmaatikat, reaalseid nihkeid

Lisaks poliitikate sisule on oluline probleem,

uute kasvualade leidmiseks ja evitamiseks pole

millise mehhanismi kaudu poliitikaid välja töötada

märgata.

ja realiseerida. Eristasime kolme võimalust:

2013. aasta küsitluses osalenud eliidigrupid
olid oma hoiakutes poliitika fookustamise suhtes

1) poliitikate väljatöötajaks ja realiseerimise

vägagi üksmeelsed. Valdav seisukoht oli, et Eesti

korraldajaks on poliitikute volitusel ametnikud.

vajaks senisest fookustatumat poliitikat ja selgemaid prioriteete – nii vastas ca 80% küsitletutest.

Eesmärgiks on kiirus ja efektiivsus, vajadusel

Kõige resoluutsemad olid sel teemal ettevõtjad

kutsutakse eksperte poliitika kujundamise prot-

ja majanduspoliitikud. Tekib küsimus: kes peaks

sessis osalema. Huvigruppidega konsulteerimist

fookuste loomist ja prioriteetide püstitamist korral

ei peeta eriti oluliseks;

dama? Fookused ja prioriteedid ei pea tulema
tingimata „ülalt”, vaid võivad kujuneda ühiskonna

2) poliitikate väljatöötamisel (ja ka poliitika

eri subjektide koostegevusprotsessi tulemusena.

juurutamisel) toimub sisuline koostöö katus-

Selline arengu eesmärgistamise protsess nõuab

organisatsioonidega (näiteks tööandjate, töö-

aga koordineerimist ühiskonna kui terviku tasandil.

võtjate, maaelanike esindusorganisatsioonid,

Seetõttu ei pääse me mööda riigi soovitavast rollist

erialaliidud jm), kitsamail huvigruppidel ega nn

selles protsessis.

üksiküritajail protsessi siseneda ei võimaldata;

Kui vastajate arusaam riigipoliitikate suurema
fookustatuse vajalikkusest oli üksmeelne, siis

3) võrgustiku tüüpi koostöö, kus lubatakse kaasa

selge konsensus riigi rolli tugevdamise osas ilm-

lüüa, oma arvamus välja öelda ning vaielda

nes vaid regionaalpoliitika, sotsiaalkindlustuse ja

kõikidel huvilistel, ka üksikisikutel.

hariduselu korraldamise osas. Teaduselu puhul
tuli ilmsiks majanduseliidi suhteliselt külm suhtu-

Kui jätta kõrvale ettevõtjad ja noorteadlased,

mine sellesse valdkonda. Niisugused paljuvaiel-

kes kaldusid pigem ülalt alla korraldatud poliiti

dud valdkonnad nagu tervishoiu edendamine ja

kate väljatöötamise suunas, eelistati ülekaalu

innovatsioonipoliitika jäid selgelt n-ö joone alla.

kalt võrgustikupõhise poliitikakujundamise

Erilist toetust ei leidnud ka riigi rolli suurendamine

varianti. See variant võib olla väga perspektiivi

majandusstruktuuri kujundamisel, ehkki tööstus

kas, õnnestumise korral võib see avada olulisi

ja tehnoloogiapoliitikat loeti üheks kõige mõtte-

võimalusi elanikkonna arengualaseks sotsiaal-

kamaks reageerimisvõimaluseks globaliseerumise

seks mobilisatsiooniks, ent praktikas ei ole see

väljakutsetele. Eliidirühmad pakkusid riigile init-

sugugi kergelt juurutatav

siatiivi võtmiseks eri valdkondi – ettevõtjad näiteks haridust, tervishoidu ja majanduskeskkonna
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Tulevikuvaated

Ka poliitilise eliidi hulgas oli see variant kõige
populaarsem, kuid kolmandik pooldas siiski ka

Küsitletud ekspertide arvamuse kohaselt majan-

liikumist föderaalriigi suunas.

duse konkurentsivõime paraneb (ilmselt tänu
hariduse paranemisele ja innovaatilise mõtteviisi

Peatüki kokkuvõte

levikule) ja see toob kaasa inimeste sissetulekute
tõusu. Tuluerinevuste vähenemise, rahvussuhete

Eesti on osa maailma kõige globaliseerunumast

paranemise ega ka poliitilise keskkonna (demo-

piirkonnast, Euroopa Liidust, ja on ka riigina küllalt

kraatia arengu, korruptsiooni vähenemise jm) osas

globaliseerunud, eriti just majanduse osas. Tugev

olulisi positiivseid nihkeid ei eeldata. Valdav enamik

sõltuvus rahvusvahelisest majanduskeskkonnast

ei usu ka ökoloogilise seisundi paranemisse ega

peidab endas suuri võimalusi majanduskasvuks,

Eesti firmamärgiks saanud e-valitsemise edusse.

ent sisaldab ka olulisi riske. Globaliseerumise

Tekib kahtlusi, kas sellises keskkonnas on ikkagi

võimaluste kasutamine ja riskide vähendamine

loogiline eeldada Eesti majandusedu jätkumist.

eeldab Eesti majanduspoliitikas, sh välismajan-

Kas hariduse ja innovatsioonialase olukorra para-

duspoliitikas senisest järjekindlamat tegevust ja

nemine on ikkagi piisavad vahendid ja mis on need

suuremat proaktiivsust.

tegurid, mis soodustavad hariduse paranemist

Eesti eliit paistab silma selgelt globaliseeru-

ja uuendusmeelsuse tõusu? Küsitletud eeldasid

mismeelsete ja Euroopa Liitu väärtustavate hoia

eelmisel perioodil edu toonud tegurite positiivse

kutega. Viimane majanduskriis ei ole neid hoiakuid

mõju jätkumist. Eelmisele perioodile oli iseloomu-

nõrgendanud. Eliidi eri osade hoiakud neis küsi-

lik hästiarenev majandus, suhteliselt innovaatiline

mustes oluliselt ei erine. Ka Eesti üldsuse hoiak

ettevõtlus, paranev haridus, inimeste sissetulekute

on põhimõtteliselt samasuunaline.

tõus ja tervise paranemine. Nende kõikide osas

Välja on kujunenud ootused Eesti poliitika suu-

ennustati edu ka edaspidi. Põhilisteks negatiivse

rema fookustatuse ja prioriseerituse suunas ning

teks trendideks tunnistati tuluerinevuste suurene-

üldine arusaam, et riigi roll eestvedajana peaks

mine, usalduse vähenemine riigivõimu vastu ja

mitmes tegevusvaldkonnas olema tugevam.

demograafilise olukorra halvenemine. Neist kahe

Keskseks teemaks tõotab tõusta küsimus sellest,

esimese puhul ei ennustatud eelseisval perioodil

kuidas globaliseerunud majanduse karmis konku-

midagi head, olukorra leevenemist loodeti vaid

rentsivõitluses ühendada omavahel suund efek-

demograafias. Poliitilise keskkonna parameetrite

tiivsusele ja vajadus hoida väikeriigi tingimustes

demokraatia, korruptsiooni ja rahvussuhete teemal

olulist sotsiaalset ressurssi, tagada ühiskonnale

hinnati eelmise perioodi arenguid mõõduka para-

vajalik sidusus. Selle küsimuse ümber hakkavad

nemisena, eelseisval perioodil olulisi positiivseid

ilmselt diferentseeruma nii majanduspoliitilised

nihkeid ei eeldatud.

kui ka poliitilised positsioonid. Eliidiuuring näitas,

EL-i tuleviku suhtes oli 72% küsitletud eksper-

et Eestis ei vastandu majanduspoliitilist avatust

tidest optimistlikud, rohkem kui Eesti elanikkond

väärtustavad hoiakud tuluerisustes probleemi

tervikuna. Kõige optimistlikum oli majanduseliit,

nägevatele seisukohtadele liiga jäigalt. See loob

poliitikute hulgas oli kriitilist hoiakut natuke enam.

head eeldused majandus- ja sotsiaalpoliitilistest

Eesti eliit toetas üldiselt EL-i edasise arengu tsent-

konfliktidest ülesaamiseks. Samuti on olemas tugev

raliseeritumaid variante, sealjuures aga erinesid

toetuspind senisest palju avatumate ja demokraat-

mõneti poliitilise ja majanduseliidi positsioonid.

likumate poliitikakujundamise mehhanismide

Majanduseliit toetas väga üksmeelselt varianti, kus

kasutuselevõtuks. See protsess ei kujune kergeks,

täiendavate funktsioonide tsentraliseerimisele vaa-

aga võib anda võimaluse uute arenguimpulsside

tamata jääks EL ikkagi rahvusriikide ühenduseks.

ja arenguvõimaluste leidmiseks.
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6. JÄRGMINE SAMM
MATI HEIDMETS

mis järgmist sammu võiks toetada.

EIA 2012–2013 tõi lugeja ette kümneid mõõdikuid

Esiteks – laiem vaade. Täna kõiguvad hinnangud

ja sadu järjestusi, mis autorite parima arusaamise

Eestile väga laias diapasoonis: välispilk räägib

kohaselt peaksid kirjeldama tänast maailma ja

enamasti imelisest eduloost, sisepilk on kõhklev

inimesi. Paratamatult tekib küsimus, mis see on –

ja kriitiline, ajuti lausa dramaatiline. Dramaatilist

tõde elust, huvirühmade manipulatsioon, hea

sisevaadet toetab sageli kitsas võrdlusalus, mis

äriprojekt? Lõplikku tõde ega ühemõttelist sõnumit

tavapäraselt algab väitega: „Aga Soomes on ju

ei tasu esitatud järjestustest ega riike iseloomus

nii...” Laiem võrdlustaust tuleks eestlase mõtteruu-

tavatest arvulistest näitajatest otsida. Võrdlus

mile kasuks. Laiem võrdlusalus aitaks kasvatada

pakub ikkagi vaid vihjeid selle kohta, kuidas asjad

Eesti inimese enesekindlust ning ravida kleepumist

käivad, ei enamat. Mõtestatud tervikpilt tuleb iga-

minevikumurede külge, nihutaks ka ohustatu ja

ühel endal luua.

abiootaja hoiakut rohkem vastutaja ja panustaja

Järgnevalt mõni aruandest johtuv tähelepanek,

Eesti sisseelamine avatud maailma ja globaal-

suunas. Sest meie tegelik positsioon gloobusel

sele turuplatsile on kestnud kaks aastakümmet.

ütleb otsesõnu: meie ajada pole mitte ainult Eesti

Aruandes on võrreldud meie sammude pikkust ja

asi, vaid ka Euroopa ja maailma asi.

sisukust nii üleilmselt kui ka valitud taustariikidega.
Teiseks – isepäine vaade. Kahekümne aasta jooksul
Eesti positsiooni nii maailmas kui
”ka Uurides
Euroopas, torkab silma omapärane vastu-

on Eesti riik ja inimesed olnud tublid äraõppijad,

olu: sageli on meie potentsiaali näitajad pare-

reeglistik, NATO standardid või siis õiged sõnad

mad kui tegelik tulemus. Eesti on suutnud luua

inimõiguste kohta. Paraku saab järeletegemisega

soodsa ja oluliste piiranguteta tegevuskesk-

keskmikuks, mitte parimaks. Parimate hulka jõud-

konna inimestele, ettevõtetele, vabaühendus-

mine eeldab varasematest jälgedest välja astu-

tele. Meil järgitakse reegleid, meie asjaajamine

mist, riskijulgust, enesekriitilist kõrvalpilku, aga

on lihtne ja tehnoloogiasõbralik, andes silmad

ka kompromissivõimekust. Selles osas jääme

ette ka nn vanale Euroopale. Eesti maksumaksjal

tublimatest maha, olgu teemaks ettevõtlikkus

kulub suhteliselt vähe eurosid riigivõla teenin-

majandusvallas, eestvedamine ühiskonnaelus või

damiseks. Oleme üles ehitanud arengut toetava

selgete argumentidega kaasarääkimine poliitikas.

keskkonna, samas pole õnnestunud seda veel

Meie alalhoidlik rehepaplus tahab vürtsitamist

piisavalt konverteerida siinsete inimeste hea-

konstruktiivsema ja loomingulisema eluhoiakuga.

olemasoleva ülevõtjad, olgu selleks Euroopa Liidu

oluks. Meie tervis, rahakott ja eluga rahulolu on
endiselt Euroopa kehvemate hulgas. Arengukesk-

Kolmandaks – terviklik vaade. Aruanne osutab,

kond on hea, areng ise aga ei vasta ootustele. Siit

et Eesti paljude tublide keskmiste näitajate taga

paistabki meie järgmine väljakutse: Eesti potent-

peituvad ebamõistlikult suured ühiskonnasisesed

siaal tuleb muuta tegelikuks elukvaliteediks.

erinevused – olgu tegemist regionaalsete erisuste,

(EIA 2012/2013, lk 195)

sooliste lõhede või eestlaste ja muulaste vaheliste
kääridega. Väike ühiskond ei saa endale lõhkioleku
luksust lubada ega oma inimvara raisata, mahajääjad tuleb mängu kaasa tuua. Kogemus ütleb:
maailmas edukad väikeriigid ei tee kodus Ameerikat, vaid pigem üritavad teha Põhjamaid, uskudes,
et elujõulisuse pant on sisemine kooskõlalisus.

EIA 2012/2013: Eesti maailmas

273

TAASISESEISVUNUD EESTI KOLM AASTAKÜMMET INIMARENGU LUUBI ALL

Neljandaks – otsavaade. Järgmine samm eeldab

See eeldab värsket vaadet, eestvedamist, aga

otsavaatamist ka ebamugavatele küsimustele,

ka lahtisaamist Eestit veel kammitsevatest bar-

neile, millest tubli Eesti on eelistanud mööda

jääridest. Väliste piirajate mahavõtmisel on Eesti

kiigata. Olgu teemaks Euroopa tšempionitiitel

olnud silmapaistvalt tubli, nüüd tuleb toime tulla

HIV-positiivsete osas, immigratsiooni kuum kartul

ka sisemistega. Laiem, isepäisem, terviklikum ja

või meid järjekindlalt kammitsev vene kompleks,

ausam pilk iseendale ja maailmale aitavad meid

mis sunnib preambulaid kirjutama, gaasitorudega

loodetavasti paremate hulka mitte ainult potent-

võitlema ja Jeltsini bareljeefi häbenema. Selle

siaali, vaid ka tegeliku elukvaliteedi mõttes. (ibid)

asemel tuleb eestivenelastele selge pilguga otsa
vaadata ning tunnustada nende panust siinse elu
edendamisel. Toeks teadmine, et möödavaatajad võivad ehk keskmike hulka jõuda, parimateks
mitte kunagi.
Globaalne turuplats on karm maailm, kus ellu”jäämine
pole kellelegi garanteeritud. On omamoodi ime, et pärast 20. sajandi hakklihamasinat
on Eesti suutnud ennast sellel platsil kehtestada
ja hakkama saada. Lõdvakslaskmist turuplatsi
reeglid paraku ette ei näe. Suur samm on tehtud, järgmine ootab ees. Eesti skelett – õigusruum, majanduskeskkond, demokraatia – toimib,
oodates ehk veel täppisseadistamist. Nüüd tuleb
fookusesse panna sisu – nutikam ettevõtlus, kallim töö, avatum poliitika, paindlikum haridus,
ühtlasem areng. (EIA 2012/2013, lk 195)
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3. EIA 2014/2015: Lõksudest välja?
Peatoimetaja Raivo Vetik
Toimetajad Erik Terk, Ellu Saar, Mihkel Kangur,
Marju Lauristin, Georg Sootla

Sissejuhatus. Eesti koht
inimarengu indeksi järjestuses
Raivo Vetik
Globaalne inimarengu aruanne 2014 järjestab
inimarengu indeksi alusel 187 maailma riiki. Eesti
on selles pingereas 33. kohal, kuulub väga kõrge
inimarenguga riikide sekka. Indeks moodustub
osaindeksite alusel – keskmine oodatav eluiga
(74 aastat), keskmine koolis käidud aastate arv
(12 aastat) ning SKP ühe elaniku kohta võrrel
davates hindades (23 387 USA dollarit).
Meie asetus inimarengu indeksis on olnud püsivalt 30. koha piirimail (2010. aastal aluseks võetud
arvutusmeetodi järgi), liikudes aeg-ajalt paar kohta
üles-alla. Tekib küsimus, kas me oleme jõudnud

Eesti inimarengu aruanne 2014/2015 esikaas.

inimarengu indeksi edetabelis oma laeni või on
meil tõusuvõimalusi?
Mis meid takistab ja mida tuleks teha, et Eesti inim

Ühiskonna haavatavuse ja säilenõtkuse seosta
mise loogikast lähtub ka Eesti inimarengu aru-

arengut edendada ja oma positsiooni parandada?

ande 2014/2015 lähteülesanne, üldistades neid

Globaalse inimarengu aruande 2014. aasta

mõisteid kogumiku kokkuvõttes sotsiaalse lõksu

katusteema on inimeste, kogukondade ja ühis-

ja arengu võimestamise metafooride kaudu. Nii

kondade haavatavus üha kiiremini globaliseeru-

globaalne kui ka Eesti inimarengu aruanne eel-

vas maailmas ning riikide praktika, kuidas sellega

davad, et ühiskondade jätkusuutlikkust pärssivate

toime tulla. Ühiskondade võimekust muutuvate

probleemide aluseks on ühelt poolt teadmiste ja

oludega edukalt kohaneda tähistab aruanne

oskuste vähesus, teiselt poolt aga mitteadekvaat-

mõistega säilenõtkus (resilience). Säilenõtkus on

sed poliitikad ja sotsiaalsed institutsioonid. Nii

globaalses aruandes üldistavalt defineeritud kui

globaalne kui ka Eesti aruanne viitavad poliitika

inimeste, kogukondade ja ühiskondade võimekus

ja võimu dimensiooni senisest oluliselt tugevama

ületada uute oskuste või institutsioonide välja-

arvestamise vajadusele ühiskondade jätkusuut

arendamise kaudu takistusi, mis ei ole neil seni

likkuse mõtestamisel, sest pahatihti edendatakse

lasknud oma eelistusi ja valikuid ellu viia.

ühe grupi huvisid teise grupi arvelt.
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1. HEAOLU KASV, SELLE MÕJU
JA PERSPEKTIIVID
TOIMETAJA ERIK TERK

Majandusarengu osas seati SE21 dokumendis eesmärgiks jõuda aastaks 2030 SKP per capita tasandilt 80%-ni EL-i liikmesriikide keskmisest. Eeldati,
et see oleks ka tasand, mille puhul materiaalse

Selle Eesti inimarengu aruande peatüki koosta-

heaolu defitsiit peaks liikuma tagaplaanile.

misel lõid kaasa nii sotsioloogid, poliitikauurijad

Autorid nendivad, et reaalsuses on Eesti areng,

kui majandusteadlased. Peatükis võib eristada

eriti majandusareng, olnud SE21 dokumendi vastu

kahte fookust. Esimene keskne teema on inimeste

võtmisele järgnenud kümne aasta vältel heitlik,

hakkamasaamine muutuvates majandusoludes

sisaldades nii kiire majanduskasvu perioodi (2004–

ja selle tagamiseks kujundatud heaolupoliitikad.

2007) kui ka peamiselt globaalsetest tegurites põh-

Analüüsitakse Eesti perede majandusliku olukorra

justatud ulatuslikku majanduskriisi (2008–2010)

dünaamikat ja selle erisusi peretüüpide kaupa.

ja järgnenud stabiliseerumisperioodi. Kriisist

Püütakse leida selliseid heaolupoliitika rõhuasetusi,

alates peatus Eesti majanduslik konvergents EL-i

mis annaksid tulemusi mitte ainult lähitulevikus,

tasemega mitmeks aastaks. Mitmest Eesti heaolu

vaid soodustaksid hakkamasaamist ka pikemas

käsitlusest (EIA 2010/2011, EIA 2012/2013) ilmneb,

perspektiivis. Teiseks fookuseks on Eesti majanduse

et heaolutasemega seostuvad probleemid on jää-

kui terviku kvalitatiivse muutumise perspektiivid.

nud enam-vähem samaks nagu enne kriisi. Eesti

Eesti majanduse arengut käsitletakse liikumisena

leibkondade sissetulekud ja ostujõud lähenevad

kahel „teljel”: teadmusmajanduse suunal ja loome

EL-i keskmisele üpris visalt. Reaalse tarbimise alu-

majanduse suunal. Käsitletakse ka Eesti majan-

sel, mis sisaldab kõiki, ka riigi pakutavaid kaupu

dusliku arengu mudeli ideoloogilisi aluseid ja

ja teenuseid (nt haridus, tervishoid), jääb Eesti

Euroopa Liidu arengutega seostuvat fooni. Eestis

endiselt Euroopa Liidu kõige vaesemasse liikmete

rakendamiseks sobivate arenguideede leidmiseks

hulka. Seega on Eesti inimeste jaoks materiaalse

vaadeldakse ka väljaspool Euroopat kasutamist

toimetuleku probleemid endiselt esiplaanil.

leidnud arengumudeleid.

Peatükis on toodud leibkondade kulude ja sissetulekute analüüs, mis näitas, et nii majanduskasv kui

Heaoludünaamika ja heaoluprobleemid
majanduskriisi aegsel ja järgsel perioodil
Anu Toots, Erik Terk,
Kairi Kasearu ja Avo Trumm

ka kriis on mõjutanud eri leibkondi ja elanikurühmi
eri moel. Ilmneb, et võrreldes 2007. aastaga säilis
kriisi ajal pensioniealiste sissetulek samal tasemel
ja isegi veidi suurenes Järgnesid lasteta paarid, kus
vähemalt üks liige on tööealine, ja tööealised täis-

Heaolu käsitluses lähtuvad autorid strateegia-

kasvanud lastega inimesed. Suurimad kaotajad olid

dokumendist „Säästev Eesti 21” (SE21). Lisaks

kriisi ajal alaealiste lastega leibkonnad, üksikvane-

materiaalsele heaolule (mida on võimalik mõõta

mad ning üksikud tööealised inimesed.

rahvamajanduse tasandil koguproduktiga elaniku

Aruandes vaadeldakse ka kriisiga seotud muu-

kohta, indiviidi tasandil aga sissetulekuga pere liikme

tusi tööturul. Selgus, et „vana” Euroopaga võrreldes

kohta või individuaalse tarbimisega) olid siin eraldi

oli Eesti tööturg parema tervise juures – hõivetase

heaoluelementidena välja toodud ka turvalisus ja

oli kõrgem ja töötust vähem. Siiski ei olnud 2015.

elu atraktiivsus (mitmekesisus, huvitavus). SE21

aastaks Eestis buumiaegne hõivetase taastunud.

koostamisel eeldati, et kui esialgu domineerib ini-

20–64-aastastest ei töötanud kolmandik.

meste motiivides taotlus suurendada materiaalset

Sarnaselt teiste Euroopa maadega vähenda-

heaolu, siis selle paranedes hakkavad tugevnema

sid üldist hõivemäära need noored, kes ei õpi ega

motiivid, mis seostuvad nn postmaterialistlike

tööta ja kelle hulgas pikaajaline töötus oli ligi kolm

väärtustega (huvitav elu, eneseteostus, vaba aeg).

korda kõrgem kui noorte hulgas keskmiselt.
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Samas märgiti ära Eesti edukus töötute tagasi

paradigma keskne idee on tõdemus, et jätkusuut-

toomisel tööturule. Kriisi ajal suurenes aktiivse töö-

liku heaoluriigi võti ei ole selles, kui suur osa rikku

turupoliitika meetmete kasutamine, milles töötute

sest ümber jagada, vaid selles,

koolitamine on olnud üks prioriteete.
valitseb Eesti tööturul teistsugune seos sissetule

kuidas võetud kohustuste kõrval toetada ka
”sotsiaalseid
investeeringuid ja parandada ini-

kute ning haridustaseme vahel. Üldise reegli

meste toimetulekuvõimekust. Nii ongi heaoluriigi

kohaselt on sissetulekute tase haridustasemega

jätkusuutlikkuse mõõt mitte niivõrd selle kulu-

korrelatsioonis ning kõrgharidusega inimeste pal-

kus, vaid kulude struktuur ja sihtgrupid ehk 1) mil

gatase oluliselt suurem kui kesk- või madalama

määral suunatakse kulutusi kompensatsiooniks

haridustaseme puhul. Kuigi see reegel peab üld-

ning mil määral võimekuse suurendamiseks ja

joontes paika ka Eestis, ilmnes siiski, et keskhari-

2) mil määral on kulud seotud nn vanade sotsiaal

dusega ja kõrgharidusega rühmade vahel on meil

sete riskidega (vanadus, töötus, invaliidsus) ning

tavatult väike palgaerinevus. Teiseks kasvab Eestis

mil määral uute riskidega (vähene või mitte

kõrgharidusega inimeste palgavaesus. Viimane

sobiv haridus, üksikvanemlus, immigratsioon ja

võib olla seletatav muu hulgas tööturu vertikaalse

emigratsioon). (EIA 2014/2015, lk 20)

Selgus ka, et rahvusvahelise taustaga võrreldes

kokkusobimatusega (s.t olukorraga, kus kõrgharidusega inimesed töötavad töökohtadel, mille

Analüüsitakse, kuivõrd Eestis sotsiaalpoliitika

kvalifikatsioon ei nõua kõrgharidust), mis on Eestis

sellele suunale vastab. Vaadeldakse kompenseeri-

üks EL-i kõrgemaid. Lisaks haridusele on Eestile

mist ja investeerimist peegeldavate näitajate jagu-

iseloomulik ka palgataseme eripärane seos töö-

nemist Eestis ja kaheksas Euroopa riigis, mis on

tajate vanusega. Kui Euroopas palgatase vanuse

olnud heaoluriigi ümberehitamise esireas. Võrrel-

kasvades tõuseb, siis Eestis on see pigem vastupidi.

dakse kolme heaoluriigi käsitlust – traditsioonilist

Kokkuvõtteks kinnitatakse, et mitme rahvastiku

ümberjagamisel põhinevat (keinsiaanlikku), neo-

keskmise näitaja poolest on Eesti areng olnud „tubli

liberaalset ja sotsiaalinvesteeringutel põhinevat.

keskmine”, ent sotsiaalsete gruppide kaupa on dünaa-

Kui keinsiaanlus näeb heaoluriigis majanduse

mika erinev ja sellest tulenevalt varieerub ka gruppide

tasakaalustajat ning kasvu stimuleerijat, siis neo

heaolutase. Positiivsena märgitakse viimaste aas-

liberaalses lähenemises saab heaoluriigist koorem

tate hõivepoliitikat, mis on aidanud alandada üldist

ja kulu, sotsiaalse investeeringu võtmes aga on

töötuse taset ja parandada töötute heaolu mitme

heaoluriigi peamine roll toetada majanduse kon-

parameetri järgi (sh töötuskindlustus, tervis, koolitus).

kurentsivõime toetamises. Sealjuures selgitatakse,
et investeerimisparadigma tõus ei tähenda siiski

Eesti heaolupoliitika uuemate
heaolukäsitluste taustal
Triin Lauri ja Anu Toots

täieliku vastandumist neoliberaalsetele ideedele.
Investeerimisparadigmale omane lähenemine
makromajandusele on üsna sarnane neoliberaalsele, vastandudes keinsiaanlikule. Tööturupoliitikas

Silmas pidades, et heaoluriigi temaatika on ka

eelistavad nii neoliberaalid kui ka investeerimis-

Eesti avalikkuses leidnud palju tähelepanu, see-

paradigma esindajad aktiviseerivaid meetmeid

juures poolt- ja vastuhinnanguid nii poliitikute kui

passiivsetele toetustele. Vahe on selles, et neo

ajakirjanike hulgas, pakuvad autorid sissevaadet

liberaalide jaoks on tööturumeetmete eesmärgiks

selle teema uuematesse teaduslikesse käsitlus-

töötute sundimine tööle iga hinna eest, samas kui

tesse. Eesti lugejale selgitatakse, et heaoluühis-

investeeringute paradigma rõhutab töötutele anta-

konna teemalises teaduslikus debatis on toimunud

vate koolitusvõimaluste rolli nende võimete aren-

oluline murrang. Uue, nn sotsiaalinvesteeringute

damiseks ja paremini sobiva rakenduse leidmiseks.
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Kuna postindustriaalse ühiskonna uued sot-

liitnud ning kuidas on sotsiaalse tõrjutuse riskirüh-

siaalsed riskid ohustavad nooremaid enam

mad aja jooksul muutunud. Sotsiaalset tõrjutust

kui eakaid, tuleks uues sotsiaalinvesteeringute

analüüsitakse Euroopa Sotsiaaluuringu 2004.–2012.

poliitikas heaoluriigi rõhuasetusi ümber paigu-

aasta andmestike alusel. See andmestik võimaldab

tada vanadelt noortele, et arendada lastehoidu,

sotsiaalset tõrjutust mõõta kuue alakomponendi

pereteenuseid, tööturukoolitust, õppetoetusi jmt.

kaudu: eluga rahulolematus, vaesus, institutsio-

Autorid rõhutavad, et põhisõnum ei ole mitte res-

naalne usaldamatus, inimestevaheline usalda

sursside ümberjagamine põlvkondade vahel, vaid

matus, tajutud diskrimineerimine ja isolatsioon.

heaoluriigi väljavenitamine üle kogu elukaare.

Sotsiaalne tõrjutus väljendub peamiselt ini-

Elukaarepõhine heaoluriik peaks olema ka

meste väiksemas seotuses ühiskondlike struktuu-

majanduslikult jätkusuutlikum kui traditsiooniline.

ride ja teiste inimestega ning toob endaga kaasa

See ei tähenda, et nn vanade riskidega ei tege-

emotsionaalseid ja psühholoogilisi probleeme.

leta, vaid seda, et otsitakse võimalusi heaoluriigi

Sotsiaalselt tõrjututel on mittetõrjututega võrreldes

kulustruktuuri ümber kujundamiseks, et see suu-

kaks korda vähem võimalusi tunda elust rõõmu

daks samal ajal tagada vajaduspõhiseid toetusi,

ja rakendada oma võimeid, nad kogevad enam

kärpida senist kulubaasi ja leida uusi investeeringu

kui kolm korda rohkem masendust, samuti on

ressursse.

nad oluliselt pessimistlikumad ühiskonna arengu

Heaoluriigi erinevate käsitluste lõpetuseks
rõhutavad autorid:

suhtes. Eesti elanikud jagati uuringus tõrjutuse
taseme alusel nelja kategooriasse kaasatuse-
tõrjutuse skaala alusel. Skaala positiivses otsas

Sõltumata sellest, kas tegemist on Eesti või
”Euroopa
maksumaksjate rahaga, saab seda hea-

olid ühiskonda kaasatud ehk need, kellel sotsiaalse

oluriigi paradigmaatilise pöörde teostamiseks

komponendi lõikes, vähem kaasatuks loeti need,

eraldada vaid riik oma otsustusega. See on aga

kellel ilmnes kaks riski, tõrjutuks loeti need, kellel

väga keeruline, kuni domineerib monetaristlik

esines neli või enam riski ning vähemtõrjututeks

doktriin, mis näeb iga sotsiaalpoliitika valdkonna

need, kelle puhul esines kolm riski.

tõrjutuse riske ei esine või esineb vaid ühe ala-

rahaeraldist kui puhast tarbimist, mis on perma-

Analüüs näitas, et majanduslike muutuste

nentses vastuolus makromajandusliku stabiilsuse

mõju inimeste sotsiaalse tõrjutuse tasemele oli

kindlustamise ülesandega. Seega tuleks alustada

suhteliselt tagasihoidlik: kasvubuumi keskel aas-

sellest, et võtta avameelsele ja enesekriitilisele

tal 2006, majanduskriisi sisenedes aastal 2008 ja

arutelule heaoluriigi ja majanduskasvu seos ees-

sellest väljumisel aastal 2010 oli tõrjutuse määr

pool väljatoodud kolme põhiparadigma raamis-

olnud enam-vähem võrdne (20%) ning hakkas

tikus. (EIA 2014/2015, lk 25)

tõusma alles stabiliseerumisperioodil, jõudes
2012. aastal 25 protsendini. Küll aga ilmnes, et

Eesti elanike tajutud sotsiaalne
tõrjutus majanduskriisi eelsel ja
järgsel perioodil (2004–2012)
Kairi Kasearu ja Avo Trumm

majanduskeskkond mõjutab tõrjutuse struktuuri
selle üksikkomponentide lõikes. Autorid väidavad:
Majanduskasv parandab inimeste üldist mate”riaalset
heaolu, kuid kasvatab ebavõrdsust ning

Alapeatükis vaadeldakse, kuidas on viimase kümne

pärsib inimeste vahelist ja institutsioonilist usaldust

aasta sotsiaal-majanduslikud muutused mõjutanud

ja solidaarsust; suureneb diskrimineerimisoht. Ras-

Eesti ühiskonna üldist sidusust ja ühiskonnaliikmete

kematel aegadel majanduslik heaolu küll kaha-

sotsiaalset kaasatust. Samuti uuritakse, kas kriis on

neb, kuid inimeste ühtekuulustunne ja abivalmidus

suurendanud tõrjutust või pigem ühiskonnaliikmeid

näib hoopiski kasvavat. (EIA 2014/2015, lk 34)
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Samas näidatakse, et tõrjutuse risk ei ohusta ka

Lähtudes kõrgharitud inimeste osakaalust

kriisiajal kõiki ühiskonnaliikmeid võrdselt. Näiteks

ühiskonnas, jätab Eesti rahvusvahelises võrdlu-

ilmnes, et majanduskriis oli avaldanud eestlaste

ses hea mulje. Kui aga vaadata TA-ga tegelevate

sotsiaalse tõrjutuse määrale vähem mõju kui

inimeste osatähtsust kogu töötajaskonnas, selgub,

mitte-eestlaste omale. Püsivalt on suuremas sot-

et vaatamata selle näitaja kasvule jääb Eesti alla

siaalse tõrjutuse riskis ligi veerand elanikkonnast,

Soomele, Rootsile ja Taanile üle nelja korra, ning

seejuures pigem vanemaealised inimesed, samuti

ligi kaks korda ka Sloveeniale ja Tšehhile. Esi

madalama haridustasemega, mittetöötavad ja

tatud andmed töötavate teadlaste ja inseneride

vene keelt peamise suhtluskeelena kasutavad

hulga kohta näitavad, et Eesti majandus (ja ka

elanikud. Majanduskriisi tingimustes kahanes

ühiskond laiemalt) ei suuda kõrgelt haritud spet-

tõrjutute osakaal viiendikuni, sealjuures suurenes

sialiste piisavalt rakendada. See on asjaolu, mis

parimas tööeas olevate inimeste tõrjutuse risk,

mõjutab omakorda doktoriõppe tulemuslikkust,

samal ajal vähenes see aga eakate hulgas; olu-

sest motivatsioon kraadi kaitsta on nõudluse või

korra stabiliseerumine pärast kriisi aga suurendas

rakendusvõimaluste puudumise tõttu väike. Ka

üldist tõrjutute osakaalu taas veerandini, kusjuures

Eesti avalikus sektoris, mis peaks olema teadmus-

tõrjutute osakaalu tõus oli märgatav nii eakamate

mahukate toodete ja teenuste oluline tellija, on

kui ka noorte puhul.

palju kasutamata potentsiaali teadmusmahukuse
kasvatamiseks.

Teadmusmajandus kui Eesti
eesmärk: kas läheneme sellele või mitte?
Kadri Ukrainski ja Urmas Varblane

Eesti riigieelarvet vaadeldes leitakse, et kuigi
suur hulk ressursse investeeritakse EL-i struktuurivahendite toel, on nende panus teadus- ja arendustegevusse seni jäänud võrreldes EL-i keskmisega

Lähtudes sellest, kuidas oli strateegias „Säästlik

tagasihoidlikuks: Eesti TA kulutused elaniku kohta

Eesti 21” kirjeldatud Eesti liikumist teadmusmajan

ulatuvad vaid pooleni EL-i keskmisest tasemest.

duse suunas, püütakse selgitada, kas Eesti on

Vaadates lähemalt nende kulutuste valdkondlikku

sinnapoole liikunud. Tuuakse välja teadmusühis-

jaotust, on näha, et energeetika valdkonnas, mis

konna neli aspekti.

on nii Euroopa Liidus kui Eestis üks arengu prioriteete, investeeritakse Eestis teadusuuringuteks ja

Esimene rõhuasetus:

arendustegevuseks raha EL-i keskmisega võrrel-

teadmus kui tootmissisend

des poole väiksemas proportsioonis ja võrreldes

SE21 nägi ette mitut sammu teadmusmahuka

Soomega mitu korda väiksemas proportsioonis.

majanduse suunas liikumiseks. Esimene neist
seisnes teadus- ja arendustegevuse (TA) kulutuste

Teine rõhuasetus:

viimises 3%-ni SKP-st. Väidetakse, et Eestil on raske

suurem koostöö ja teadmuse levik

teadmusmajanduses edukas olla, kui vaid 10%

Leitakse, et võrreldes teiste riikidega toetab Eesti

ettevõtetest tegeleb teadus- ja arendustegevusega.

teadussüsteem majanduse uuenduslikkust suhte-

Tuleb tunnistada, et Eesti innovatsioonisüsteem ei

liselt vähe, kuna meie teaduse rahastamise süs-

suuda veel piisavalt tõhusalt TA kulutusi teadmus-

teem ja teadlaste karjääri orienteeritus ei hinda

majanduse tulemuseks pöörata.

teadustulemuste rakenduslikku külge võrdväärseks

Teadmusmajanduse kõige olulisemaks sisen-

kõrgtasemel publitseerimisega.

diks on kõrgelt haritud inimeste hulk ja nende

Teiselt poolt on takistuseks ka Eesti ettevõtete

teadmiste-oskuste kvaliteet ja selle rakendamine

vähene innovatsioonivõimekus ja nii nende kui

majanduse arenguks.

ka avaliku sektori vähene motiveeritus koostööks ülikoolidega. Aruandes osutatakse, et nii
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poliitikakujundajad kui ka ülikoolid on mõistnud
ettevõtete ja ülikoolide koostööd seni väga kitsalt, enamasti kui rakendusuuringute tegemist.
Alahinnatud on teaduse ja majanduse lõimumist

Kultuur ja loovus kui majandusmudeli
kujundajad: loomemajanduse
perspektiivist Eestis
Külliki Tafel-Viia ja Silja Lassur

konsultatsioonitegevuse ja hariduskoostöö kaudu.
Autorid juhatavad selle uudse teema sisse tõdeKolmas rõhuasetus:

musega, et viimastel aastakümnetel on kultuuri- ja

teadmuse suurem rahvusvahelistumine

majandussfääris ilmnenud olulised ja omavahel

Teadmismahukas majandus eeldab rahvusvahe-

vastasmõjuga suundumused, mille tulemusel loo-

liselt konkurentsivõimelist teaduse, arenduse ja

vust ei nähta enam ainult kultuurivaldkonna pärus-

innovatsiooni süsteemi (TAI süsteemi), mis looks ja

maana, vaid tunduvalt laiemalt – näiteks disaini roll

vahendaks kodumaise majanduse tarbeks rahvus-

tööstuses, kunstiteraapia perspektiivid meditsiinis,

vaheliselt kvaliteetseid teadustulemusi. Eesti kõrg-

loovate praktikate kasutamine teistes majandus-

hariduses on välisteadlaste arv EL-iga ühinemisele

sektorites. Aruande loomemajanduse alapeatükis

järgnenud kümne aastaga kaheksakordistunud.

püütakse selgitada selle arenguperspektiive Eestis,

See loob hea potentsiaali edasiseks rahvusvahe-

võttes vaatluse alla loomevaldkondade suhes

listumiseks ja aitab arendada ka teadustöö taset.

tumisvõimalused majanduse kui tervikuga.

Neljas rõhuasetus:

Loomevaldkondade suhestumine

kaasaaitamine sotsiaalsele innovatsioonile

majandusega – erinevad mudelid

SE21 neljas fookus oli sotsiaalse innovatsiooni

Aruandes kirjeldatakse nelja loomemajanduse

aspekt, mis rõhutas vajadust leida ühiskonna ees

mudelit: esiteks, heaolu mudel, mis vaatleb

seisvate ülesannete lahendamiseks uusi lähenemis

loomemajandust eeskätt ühise hüve seisukohalt,

viise. Nii Eestis kui ka EL-is on see valdkond veel

kultuuriväärtuste loojana, millel pole küllaldast

suhteliselt vähe läbi töötatud. Siin nähakse aga

turuväärtust ja mis seetõttu vajavad avalikku

võimalusi väga erinevate valdkondade jaoks ala-

rahastamist; teiseks, turupõhine mudel, mis näeb

tes tervishoiust ja lõpetades avaliku haldusega.

loomemajandust ühe majandusvaldkonnana ana-

Kui väikeriik on oma nišis tehnoloogiline liider

loogiliselt muude teenuste ja kaupade tootmisega,

(nt e-riigi teenused), on tal häid võimalusi valit-

omistamata sellele muud olulist rolli; kolmandaks,

suste partnerluste ja strateegiliste liitude loomisel.

kasvumudel, mille puhul nähakse loomemajan-

Väikeriigi võimalus on olla ka eksperimentturg ehk

dust üldist majanduskasvu toetavana, teiste sekto

katselabor (living lab)

ritele lisandväärtuse pakkujana:

Kokkuvõtteks tõdetakse, et enamiku teadmusnihked toimunud õiges suunas, teiste riikidega

Loomemajandust peetakse oluliseks eel”kõige
tema võimekuse tõttu võimestada teisi

võrreldes isegi küllalt kiiresti. Siiski ei saa Eesti

majandusharusid. Sellel baseerub ka avaliku

puhul veel öelda, et oleme juba jõudnud teadmus

sektori sekkumise vajadus ja põhjendus: loome-

majanduseni.

majandussektori spetsiifilised toetusmeetmed

majandust peegeldavate indikaatorite puhul on

on vajalikud, et toetada teiste sektoritearengut, mitte loomemajanduse arengut iseeneses.
(EIA 2014/2015, lk 48)
Neljandaks, loova majanduse mudel, mille
puhul loomemajandust ei vaadelda eraldi valdkon-
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nana, vaid kogu majandust läbiva uue kvaliteedina.

Loomemajandust teiste sektorite võimes

Kultuuri tähtsustatakse avaliku kaubana kui uue

tajana saab vaadelda kahes positsioonis: kui

teadmuse loojat, kandjat ja vahendajat. Loome-

vastava sektori enda toodete lisandväärtuse loojat

majandus on selles käsitluses uus põhjapanev

(näiteks disain, arhitektuur, tarkvara) või kui sellele

innovatsioonitegur sarnaselt teaduse, hariduse

sektorile välise lisatulu toojat (näiteks kultuuri

ja tehnoloogiaga. Kuna loomemajandus on olu-

ürituste võime tekitada lisatulu toitlustajatele või

line majanduskasvu arenguks vajalike tingimuste

turismisektorile).

kujundaja, tuleb seda ka avalike vahendite kaasabil
Esimese mudeli keskseks näitajaks on kultuuris

Eesti Konjunktuuriinstituudi 2012. aasta spordi”ja kultuurisündmuste
kõrvalmõjude hindamise

osalemine, vaimsete väärtuste loomine ja tarbi-

uuring andis tulemuseks, et kultuuri- või spordi-

mine n-ö sõltumata majanduslikust kontekstist.

ürituste toimumine regioonis kasvatas sealsete

Kultuuriloome kvaliteedi ja kultuuris osalemise

ettevõtete käivet 42%. Suurem müügitulu väljen-

aktiivsuse poolest on Eesti maailmas Põhjamaade

dus ka kasumi kasvus. Uuring näitas, et iga ürituse

heaoluriikidega võrreldaval juhtpositsioonil. Teise,

korraldamise eelarvesse panustatud euro tõi piir-

Eesti senises käsitluses valdava turupõhise ehk

konda keskmiselt neli eurot. (EIA 2014/2015, lk 50)

arendada.

nn Inglismaa mudeli järgi saab loomemajandust
käsitleda spetsiifilise majandussektorina, mis

Autorid tõstavad esile neljanda loomemajanduse

põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel.

mudeli perspektiivi Eesti jaoks: loomeettevõtete

Loomemajandus on võimeline looma intellek-

rolli majanduse ja ettevõtluse ümberkujundajana.

tuaalomandi loomisel ja kasutamisel põhinevat

Selle aluseks on loomeettevõtete endi eripära:

heaolu ja töökohti.

neile on omane ettevõtte sotsiaalsete eesmärkide

Eestis arvatakse loomemajanduse hulka 13

suurem tähtsus (majanduslike eesmärkide kõrval);

valdkonda: 1. arhitektuur, 2. film ja video, 3. ring-

kasvustrateegiate mitmekesisus, toodete ja tee-

hääling,4. disain, 5. etenduskunstid, 6. kirjastamine

nuste sümbolväärtus, organisatsioonilise struktuuri

(raamatud, ajalehed-ajakirjad, kataloogid, kaardid

võrgustikupõhisus ning suurem keskkonna väärtus-

jm), 7. käsitöö, 8. muuseumide tegevus, 9. raa-

tamine. Samalaadsete omaduste levik uute (väike)

matukogude tegevus, 10. kunst (nii kujutav kui ka

ettevõtete juures, mis ei tegele kitsamas mõttes

tarbekunst), 11. meelelahutustarkvara tootmine,

kultuuriloomega, annabki tunnistust loomeettevõt-

12. muusika (loomine, esitamine, muusikaga

luse innovatiivsest mõjust majandusele tervikuna.

seotud kirjastamine, fonogrammitootmine jms,

Loomeettevõtete puhul kõneldakse ka omanike

kontsertide ja muusikafestivalide korraldamine),

ja töötajate eneseteostuslike motiivide esiplaanil

13. reklaam. Aruandes arvatakse Eesti loome

olekust ning kasvueesmärkide põimumisest vaba

majanduses hõivatud töötajate koguhulka lähe-

elustiili ja inspireeriva töökeskkonna väärtustega.

nevat kolmekümnele tuhandele.

Rõhutatakse ka, et loomeettevõtete toodete väär-

Alates 2003. aastast, kui Eestis püüti esimest

tus on teistega võrreldes subjektiivsem, kuivõrd

korda mõõta loomemajanduse mahtu, on loome

hinnapõhist konkurentsi on loomeettevõtete seas

majanduse osakaal Eesti majanduse kogutoodan-

vähem ning unikaalsusel ja omanäolisusel põhi-

gust püsinud samana, moodustades 2,9% SKP-st

nevat konkurentsi rohkem. Kokkuvõtlikult iseloo-

ja andes 0,7% ekspordist. Võrdluseks on Inglismaal

mustatakse loomeettevõtete mõju järgmiselt:

loomemajanduse osakaal majanduses 6,2% ja osamajanduse koosseis erinev, näiteks Inglismaal

Uuringute tulemuste valguses võikski loome
”ettevõtete
tegutsemismustrite uuenduslik mõju

lülitatakse sellesse ka kogu IT-sektor.

teistele sektoritele avalduda: 1) unikaalsust

kaal ekspordis 1,8%. Samas on eri maade loome-
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taotlevate toodete ja teenuste kaudu (mis aitaks

rohkem lõpptarbija otsesele teenindamisele. Auto-

läbi lüüa järjest tihenevas konkurentsis); 2)

rid näevad sellise nihke eeldusi ka üldisemas indi-

oskusega luua järjest visuaalsemas maailmas

vidualiseerituse väärtustamises.

pildilisi, mõtestatud sõnumeid; 3) atraktiivse,
muutustega kohaneva keskkonna kujundamisega. (EIA 2014/2015, lk 54)

Majandusstruktuuri ja -mudelite üleüldist tei”senemist,
loovuse kasvavat tähtsustumist ning
tarbimis- ja käitumismudelite individualiseerimist

Samas rõhutatakse loomeettevõtete võimet ligi

arvestades ei tohiks taolise nihke tekitamise vaja-

tõmmata endasarnaseid ja nn loovklassi koon-

dusest Eesti majandusmudelis mööda vaadata.

dumise kaudu muuta atraktiivsemaks vastava

(Ibid.)

asumi sotsiaalset kvaliteeti, vaimset atmosfääri
ja elukeskkonda. Nii võib ette näha loovettevõtluse
arengu positiivseid seoseid piirkondliku arenguga.

Eesti arengumudeli tulevik:
mis meid edasi viiks?
Erkki Karo, Rainer Kattel ja Veiko Lember

millisel kujul see seos avaldub
”EestiKüsimusele,
kontekstis, vastuse andmine ei pruugi sõl-

EIA 2014/2015 esimese peatüki lõpetab Eesti

tuda mitte ainult Tallinnast ja Tartust, vaid näi-

arengu võimalike tulevikumudelite analüüs Tal-

teks ka Viljandist, kus sealse pärandkultuuri

linna Tehnikaülikooli Rein Nurkse instituudi tead-

ja traditsiooniliste tehnoloogiate klastri välja

laste poolt.

kujundamise puhul on näha nii loomevaldkondade tõmbepotentsiaali kui ka kõrvalmõjusid.
(EIA 2014/2015, lk 54).

Autorid alustavad tähelepanu juhtimisest senise
arengumudeli võimalikule ammendumisele.

suuremat kasutamist näevad autorid Eesti ühis-

Eesti arengumudeli edukusele on
”siianiHinnangud
olnud erinevad: oleme küll integreerunud

konna arengut ja majanduskasvu soodustava tegu-

Skandinaavia ja ka globaalsete innovatsiooni

rina, kuid samas osutavad, et selle teostumiseks

ja tootmisvõrgustikega, kuid rahvusvahelistes

on vaja olulist muutust loomemajanduse olemise

väärtusahelates ülespoole liikumine on osutunud

mõtestamises. Eestis nähakse seni levivat liiga kit-

oodatust aeglasemaks. Seetõttu on ka üksikute

sast sektoripõhist lähenemist loomemajandusele.

ettevõtete ja sektorite rahvusvahelise edu kõr-

Loomemajanduse innovaatilise potentsiaali

val tõusetunud laiemad debatid meie majanKui loomemajandussektori potentsiaali hinda
”misel
piirdutakse selle sektori alla koondatud

dusarengu ja heaolumudeli ajakohasusest ja

tegevusalade osatähtsusega majanduses kui

saanud tõdemusele: „Mis toond on meid siia,

tervikus ja vastavate traditsiooniliste kasvu

see enam edasi ei vii,” nenditakse ka tööandjate

näitajatega (käive, lisandväärtus, tööhõive jne),

manifestis 2014, et Eesti arengu lähiaja suuri-

saadakse poolik pilt, püstitatakse ebareaalseid

mad väljakutsed tulevad sellest, et oleme ühis-

ootusi ja mõistetakse arengusuunda vildakalt.

konnana jõudnud nii kaugele, et odavat tööd

(EIA 2014/2015, lk 55)

me enam teha ei taha, aga kallist veel ei oska.

sobilikkusest. Lisaks presidendi juba klassikaks

(EIA 2014/2015, lk 58)
Soovitud efekti kogu majandusele annab loomemajanduse arendamine siis, kui suudetakse

Autorid leiavad, et riigi suutlikkus oma arengu-

saavutada nihe kogu majanduse arenguloogikas

mudelit ümber mõtestada on tänapäeval muutu-

ja senises struktuuris, liikuda allhanke-tootmiselt

nud üheks olulisemaks konkurentsivõime allikaks,

282

Eia 2014/2015: Lõksudest välja?

IV OSA: EIA 2010–2015: üldistavad tagasivaated rahvusvahelise kogemuse taustal

suurendamisse, esitades oma arusaama selle

me ise nimetame ennast tihti KIE edulooks
”(ja Kui
tunnustame meiega nõustuvaid väliseksperte),

kohta, millist arengumudelit Eesti vajaks ning

siis teistest (KIE) riikidest pärit majandusarengu

mida peaks selle valiku puhul silmas pidama.

uurijad näevad meie arengumudelis tihti ka

Lähtudes kapitalismi variatsioonide teooriast ja

pigem meie poliitilisest ja majanduslikust aja-

viidates Bohle ja Greskovici kriitilisele käsitlusele

loost, demokraatia toimimise eripärast jms joh-

Ida-Euroopa arengutest, iseloomustavad nad Eesti

tuvat omapärast erandit. Majanduse struktuuri

senist arengumudelit neoliberaalsena, vastandina

ja dünaamika lahtimõtestamisele keskendujad

meist inimarengu poolest edestavate Tšehhi ja

näevad Eesti ja Balti riikide viimase majandus-

Sloveenia koordineeritud kapitalismi mudelile.

kriisieelse majanduskasvu taga hoopis olulisema

ning püüavad panustada Eesti muutumisvõime

Autorid juhivad tähelepanu, et Ida-Euroopa

tunnusena arengumudeli osalist läbikukku-

riikide ühinemine Euroopa Liiduga on ühtlus

mist. See tuleneb olulisel määral heaolumudeli

tanud nende arenguradasid, nihutades ka teisi

suhtelisest läbikukkumisest: heaolumudel ei ole

Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) riike neoliberaalse

investeerinud piisavalt ei dünaamilise võimekuse

mudeli suunas. Nad asetavad kahtluse alla selle

arendamisse ega ka selle säilitamisse väikeriigile

mudeli jätkusuutlikkuse ning kutsuvad vaatama

omases kiiresti muutuvas majanduskeskkonnas.

alternatiivide poole.

(EIA 2014/2015, lk 60)

KIE riikide arengumudelid 2000ndate keskpaigani
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Analüüsides Euroopa Liidus nähtavaid suundu

kasutamisega Eestis), kuid samal ajal ka oluline

musi innovatsioonipoliitika koordineerimiseks,

partner (uuendaja ja eksportijana) riiklike julge-

hoiatavad autorid, et lisaks selle kaudu liikmes-

olekueesmärkide täitmisel. (EIA 2014/2015, lk 64)

riikidele avanevatele rikkalikele ressurssidele võib
ette näha ka nende ressursside kasutamisreeglite

Autorid näevad Eesti jaoks sellist ‘tehnorahvus-

ühtlustavat mõju liikmesriikide majanduspoliiti-

likku’ alternatiivi võimalust e-riigi ideede arenda-

kale, mis ei pruugi alati olla kooskõlas väikeriikide

mises tehnoloogia-Eesti kontseptsiooniks, millest

eripäraga.

saaks tuletada mobiliseeriva ja ühendava julgeolekunarratiivi mitte kitsalt poliitilises kontekstis,

on EL-i arengusuundade mõjul tekki
”masSisuliselt
uus KIE riikide ülene arengumudel, mis põhi-

vaid laiemas bioloogilise, ökoloogilise ja küberjulgeoleku võtmes.

neb neoliberaalse arengumudeliga kaasnevate
jms) ning majandusloogika (ühtsete reeglitega

arengumudeli kujundamise esime”sedSellise
sammud peaksid olema tehnoloogiapõhise

üha laienev ühisturg ja tegutsemisviiside koordi-

kompetentsi rakendamine riigivalitsemises (inse-

natsioon) omaksvõtul. Kuid selline mudel eirab

neri moodi mõtlemisest tehnoloogilise eripära

suuri majandusstruktuuri erinevusi Euroopa

mõistmiseni), kohaliku tehnoloogiapõhise ette-

tsentris ja perifeerias ning võimekuste erinevusi

võtluse ärakuulamine ühiskondlikus debatis ning

arengumudelite kohandamisel nende põhimõte

seeläbi riigi ja ettevõtluse vaheliste suhete ja

tega. Võib karta, et mudeli tegelik mõju võib

koostöösidemete uue normaalsuse leidmine. See

osutuda oodatule vastupidiseks: riikide võime

tähendaks eri valdkondade arengu lahtimõtes-

kujundada kontekstipõhiseid poliitikaid võib

tamist tehnoloogia ja sellega seotud sotsiaalsete

pigem väheneda ning seega võib väheneda ka

muudatuste võtmes. (EIA 2014/2015, lk 65)

poliitiliste valikute (kasinus, tasakaalus eelarve

üleeuroopalise majanduspoliitika eduka koordinatsiooni tõenäosus. (EIA 2014/2015, lk 61).
Aruandes leitakse, et huvipakkuvat alternatiivi
riigi rolli võimalikult pisendada püüdvale neo-

EIA 2014/2015 esimese peatüki
kokkuvõttes sõnastab peatüki toimetaja
Erik Terk eelnevatest arutlustest välja
koorunud sõnumi:

liberaalsele mudelile pakub eelnevas peatükis
riigi mudeli kõrval ka edukate Aasia väikeriikide

liikuma võimalikult lihtsatelt ja ühetaolis”telt,Peame
suuresti keskkonnamuutustele reageerimiseks

Singapuri ja Lõuna-Korea kogemus. Selle koge-

mõeldud poliitikatelt enam fookustatutele, proak-

muse võtavad autorid kokku kolme põhimõttega:

tiivsetele ja eksperimenteerivatele. See kehtib nii

ratsionaalsele plaanile üles ehitatud tugeva

sotsiaalpoliitikate vallas (kus erineva vajadusega

arengunarratiivi olemasolu; tehnoloogia- ja inse-

sotsiaalsete gruppide ja eri eesmärkide olemasolu

neriharidusega ning vastava kogemusega inimeste

eeldab senisest mitmekesisemaid vahendeid) kui

töötamine nii poliitikas kui ka avalikus teenistuses;

ka majandusarengut aitama kutsutud meetmete

riigi ja ettevõtjate innovatsiooni toetav partnerlus.

suhtes (kus eri majandusvaldkondade arengu

tutvustatud uueneva investeeringupõhise heaolu-

vajadused samuti tugevasti erinevad). Nende aruNii arendava kui ka innovatsioonipõhise riigi
”mudel
põhineb väga tugeval koostööl ettevõtlu

saamade realiseerimine eeldab aga juba tõsiseid

sega. See on poliitika oluline tagasisideallikas

loogias ja praktikas. (EIA 2014/2015, lk 67)

(mis töötab ja mis mitte; vrd üldiste makromajan
duslike näitajate kui tagasisidemehhanismide
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2. SOTSIAALNE SIDUSUS
TOIMETAJA ELLU SAAR

tulemuste sisusse. Teatavasti on PISA uuringute
alusel Eestit esile tõstetud nii heade õpitulemuste
poolest loodusteadustes ja matemaatikas kui ka

Peatüki toimetaja meenutab sissejuhatuses, et

selle poolest, et need tulemused sõltuvad teiste

Eesti säästva arengu strateegia SE21 määratles

maadega võrreldes õpilaste materiaalsest sot-

peamiste ohtudena Eesti ühiskonna sidususele

siaalsest taustast. Kristina Lindemann võtab aga

majandusliku ebavõrdsuse kõrget taset; Eesti

luubi alla sotsiaalse tausta kultuurilise poole, mida

regionaalse tasakaalustamatuse ja perifeersete

uuringus esindas küsimus koduse raamatukogu

elupiirkondade väljasuremise jätkuvat trendi;

suuruses kohta. Lindemanni analüüsist koorub

mitme marginaliseerunud elanikkonnarühma

välja, et raamatute hulk kodus on mõjutanud 2012.

jõudmist olukorda, millest tagasitulek aktiivsesse

aasta PISA uuringus osalejate tulemusi tugeva-

ellu ei ole enam võimalik; tekkivat ajude äravoolu

malt kui õpilaste perede sotsiaalne positsioon ja

trendi; kolmanda sektori vähest suutlikkust ühis-

materiaalne olukord, ehkki erinevusi tekitasid ka

konna huvide esindamisel, aga ka töökohtade

viimased. Olemas on seos sotsiaalse positsiooni ja

loomisel ja teenuste pakkumisel. EIA 2014/2015

raamatute hulga vahel kodus, mis johtub nii ameti

sidusust käsitleva peatüki fookuses on hariduslik

ja hariduse loogilisest seotusest kui ka materiaal-

ebavõrdsus ning ajude ja töökäte väljavool.

sete võimaluste erinevusest raamatuid muretseda.

I alaosa: Haridus

Kõige enam on raamatuid nende Eesti õpilaste
”kodudes,
kelle isa või ema töötab tippspetsia-

Sotsiaalse tausta roll
õpitulemuste kujundamisel
Kristina Lindemann

listina. Juhtide laste kodune kultuuriline kapital
varieerub aga oluliselt. Kui kolmandikul neist on
kodus rohkem kui 200 raamatut, siis koguni viiendikul on vähem kui 26 raamatut. Nii sinikrae kui

Selle alapeatüki eesmärk on uurida põhjalikumalt

ka teenindaja ja ametnikuna töötavate vanemate

sotsiaalse tausta eri tahkude omavahelisi seoseid

kultuurilise kapitali näitaja jääb kõige madala-

ja nende mõju õpitulemustele, pöörates tähele-

maks – ligi kolmandikul on kuni 25 raamatut.

panu eriti kodusele kultuurilisele kapi- talile. Lisaks

Siiski on Eestis sinikrae positsioonil töötavate

otsitakse vastust küsimusele, kuidas seostub sot-

vanemate laste koduse kultuurilise kapitali näi-

siaalne taust kooliga. Kas parema sotsiaalse ja

taja kõrgem kui Lätis ja Venemaal, kus peaaegu

kultuurilise taustaga õpilased õpivad sagedamini

pooltel sinikraede lastel on kodus vähem kui 26

õpilasi valivates koolides? Kuidas see mõjutab õpi-

raamatut. Võrreldes Soomega aga olulisi erine-

tulemusi? Analüüs põhineb OECD korraldatud PISA

vusi ei ole. (EIA 2014/2015, lk 72)

2012 uuringul.
Kokkuvõtvalt märgitakse, et kuigi Eestis seosÕpilaste kultuuriline ja sotsiaalne taust

tuvad vanemate kõrgem ametipositsioon ja

Lähtudes prantsuse sotsioloogiaklassiku Pierre

haridustase suurema raamatute arvuga koduga,

Bourdieu käsitlusest perekonna olulisuse kohta

on kultuurilise kapitali erinevused sotsiaalsete

sotsiaalse ja kultuurilise kapitali üleandmisel põl-

gruppide vahel Eestis siiski tagasihoidlikumad

vest põlve ning selle mõjul laste edukusele hari-

kui Venemaal ja Lätis. Üldiselt aga võib õpilaste

dussüsteemis, vaadeldakse koduse kultuurilise

koduse kultuurilise kapitali erinevusi sõltuvalt

kapitali ning vanemate sotsiaalse positsiooni mõju

sotsiaalsest taustast pidada loomulikuks. Oluline

Eesti laste õpiedukusele. Selle analüüsiga soovi-

küsimus on, kas need erinevused mõjutavad koolis

takse tungida sügavamale OECD PISA uuringu

omandatavate teadmiste taset.
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Õpitulemused ja sotsiaalne taust

Tallinna tavakoolides õppivate õpilaste vanematest

Analüüsist selgus, et raamatute arvul kodus on

olid vähem kui pooled juhid või tippspetsialistid.

oluline roll õpitulemuste kujunemisel nii Eestis kui

Õpikeskkonna kujunemisel koolis mängib olulist

ka naaberriikides. Suurem raamatute arv kodus

rolli kaasõpilaste sotsiaalne taust. Võib eeldada,

seostub kõrgema matemaatikatulemusega. Eestis

et õpilased kujundavad koolikeskkonda, lähtudes

said õpilased, kel on kodus kuni 10 raamatut, ligi

paremustest ja puudustest, mida nad kodust kooli

92 punkti kehvema tulemuse kui nende eakaas-

toovad. Seejuures ei sõltunud Tallinnas selektiivsete

lased, kelle kodudes on 201–500 raamatut. See

koolide tulemus õppekeelest: selektiivsete koolide

vahe võrdub rohkem kui kahe kooliaasta jooksul

seas oli nii vene kui ka eesti õppekeelega koole.

omandatavate teadmistega. Ka võrdlusmaades oli
matemaatikatulemuse vahe erineva kultuurilise

Analüüsi tulemustest tehakse oluline lõppjäreldus:

kapitaliga kodudest tulnud lastel samas suurus
järgus: Soomes 98 punkti, Lätis 86 punkti ja Venemaal 96 punkti.

Kuigi Eestis on sotsiaalsel taustal õpitulemuste
”kujundamisel
suhteliselt väike roll, joonistuvad

Teisalt selgus, et kui kodus on vähe raamatuid,

ka meil välja selged sotsiaalsete gruppide eri-

siis ei suuda vanemate hea ametipositsioon õpi

nevused. Seejuures on eriti kodusel kultuurilisel

tulemusi oluliselt tõsta. Eestis said tippspetsialis-

kapitalil positiivne mõju õpitulemustele – ka siis,

tide lapsed, kelle kodus on vähe raamatuid, ainult

kui õpilase vanemad töötavad sinikrae või teenin-

26 punkti kõrgema tulemuse kui sinikraede lapsed.

daja ametikohal. Seega võiks koolis veel enam

Järelikult tõstab kõrge kodune kultuuriline kapital

tähelepanu pöörata ebavõrdsest kultuurilisest

õpilaste õpitulemusi ka siis, kui nende vanemate

taustast tulenevate erinevuste tasandamisele.

ametipositsioon on madal.

(EIA 2014/2015, lk 77)

Selektiivsed koolid ja sotsiaalne taust

Haridusturgude peidus pool –
koolidevahelise ebavõrdsuse
süvenemine koolivaliku tõttu
Kaire Põder ja Triin Lauri

PISA uuringus küsiti koolijuhtidelt, mille alusel
nende kooli valitakse õpilasi: kas akadeemiliste
tulemuste ja sisseastumistesti põhjal või elukoha
alusel. Järgnevas analüüsis loeti õpilasi valivateks
ehk selektiivseteks koolideks need koolid, kuhu

Moodsas hariduskäsitluses peetakse õiglaseks

sisse saamine otsustatakse alati õpi- lase hinnete

sellist haridussüsteemi, mis ei võimenda vane-

või sisseastumistesti põhjal. 2012. aastal õppis sel-

mate sotsiaalse tausta mõju haridustulemustele.

listes selektiivsetes koolides viiendik Eesti õpilastest.

Alapeatükis püütakse selgitada, milline koolivaliku

Nendes koolides oli keskmine matemaatikatulemus

korraldus võimaldaks arvesse võtta mitmekesisust

22 punkti kõrgem võrreldes tavakoolide keskmi

nii lapsevanemate eelistuste kui ka koolisüsteemi

sega. Selektiivsetes koolides õppivate õpilaste

tasandil ning ohjata valikuga kaasnevat ebavõrd-

osakaal on kõrgeim Tallinnas.

suse probleemi.

Selektiivsete koolide õpilaste sotsiaalne ja kultuuriline taust on võrreldes tavakoolidega kõrgem.

Koolivalikureformide põhjused

80% selektiivsete koolide õpilaste vanematest on

ja tulemuslikkus

kõrgharidusega, tavakoolides on kõrghariduse

Kas on paremaid praktikaid kui täielik vabadus kooli

omandanud 65% õpilaste vanemad. Nende koolide

valida? Võrdluseks on vaadatud Rootsi ja Soome

õpilastest oli kaks kolmandikku juhtide ja tippspet-

vastavad kogemusi ja nende võimalikke õppetunde

sialistide lapsed ja vaid kolmandiku õpilaste vane-

Eestile. Rootsi valikureformi iseloomustab see, et

mad ei tööta kõrgel ametipositsioonil. Seevastu

valikuvabaduse suurendamine on käinud käsikäes
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koolisüsteemi mitmekesisuse rõhutamisega ja selle

kooli suurema tulu. Neid õpetussõnu on enamik

tekkimiseks vajalike ajendite loomisega erakoolide

Euroopa riike järginud ja nn avalikust rahastami-

näol. Nende käikudega loodeti suurendada konku

sest täielikult sõltuvad erakoolid on just säärase

rentsi avaliku ja erasektori koolide vahel ning tõsta

omandivormi piire kaotava hariduspraktika märk.

nii koolide majanduslikku kui ka pedagoogilist

Rootsi valikupraktika ongi kooskõlas soovitatuga –

tõhusust. Ühtlasi taheti vabaneda senise süsteemi

sõltumata kooli omandivormist rahastatakse kooli

bürokraatlikkusest ning vastata seeläbi paremini

koht universaalse osakuga. Paraku on soovitusi

lapsevanemate soovidele ja nõuetele. Hinnangud

Eestis ka teisiti tõlgendatud. Hea kooli tunnuseks

Rootsi süsteemis suurenenud valikuvabadusele

on peetud hoopis seda, et lisaks võimele rohkem

on vastakad, On neid, kes väidavad, et see on

riiklikku pearaha hankida, on lapsevanemad nõus

toonud kaasa suurenenud sotsiaalse ja kultuuri-

annetuste või õppemaksuna oma laste haridusse

lise segregatsiooni ning koolidevahelise koostöö

juurde panustama. Selliste ülespoole kaldu rahas-

kadumise. Valiku soosijad väidavad, et positiivne

tamissüsteemide eest koolivaliku alane kirjandus

mõju ei avaldu mitte ainult erakoolide paremates

pigem hoiatab. Õige oleks vältida koolivaliku ja

tulemustes, vaid ka nende piirkondade haridus

lisaraha küsimise segunemist.

tulemuste paranemises, kus koolidel on olnud

Teine kriteerium on vajadus piirata hariduse-

tarve oma atraktiivsust lapsevanemate silmis tõsta.

pakkujate vabadust õpilasi valida, et nn koore

Soomeski on viimastel kümnenditel detsentra-

riisumist välistada. See tähendab tsentraalselt

liseerimisele ja autonoomiale suunatud reformid

disainitud vastuvõtuprintsiipe ja ka osalisi kvoote

toonud kaasa selektiivsuse ja lapsevanemate valiku

piirkonna lastele ning haavatavatele peredele (kehv

suurenemise. Detsentraliseerimise kaasproduktina

sotsiaal-majanduslik taust, üksikvanem, kodune

on tekkinud nn kallakuga klassid, mis püüavad

keel erineb kooli keelest jms). Lisaks võib aidata

spetsialiseerumisega eristuda. Selline eristumine

nõrgemaid koole rahastada näiteks suurem pea-

võib alata eri tasemetel (nii kooliea alguses kui

raha koolidele, mis on vastu võtnud viletsama

ka hiljem) ja sellistesse klassidesse pääsemine

sotsiaal-majandusliku taustaga õpilasi.

on sageli katsetepõhine. Samas ei ole aga lapse

Kolmas oluline kriteerium on lapsevanemate

vanema valiku suurendamist kui üht valikupolii-

toetamine informeeritud valikute tegemisel. See

tika peaargumenti Soomes kuidagi julgustatud.

tähendab, et nõustatakse koolivalikul ja luuakse

Standardiseeritud eksamid ja nendest johtuvad

toetavaid teenuseid (koolibuss, pikapäeva

koolide edetabelid on Soomes keelatud, need on

rühm, huviringid). Kui mitmekesise, eripäraseid

asendatud koolide valimipõhise hindamisega. On

pedagoogilisi praktikaid pakkuva koolisüsteemi

väidetud, et hariduse globaalsetest suundumustest

puhul ei ole infojagamise olulisuses kahtlustki, siis

johtuv võistluslikkus on Soomes eeskätt riigi- ja

vastupidisel juhul kipub säärane info muutuma

majanduseliidi retoorika ning et valdav osa lapse

standarditud eksamipõhiseks koolide edetabeliks.

vanemaid on pigem kantud haridusvõrdsuse ideest.

Viimane aga pigem soodustab koolivaliku stratiﬁt-

On ka uuringuid, mis viitavad selektiivsusest tule-

seerivat mõju, sest ajendab koole orienteeruma

nevale võimalikule ebavõrdsusohule ka Soome

tulemustele ja vanemaid eelistama nimekirja tipus

haridusmaastikul. Samas on märkimisväärne osa

olevaid koole.

keskklassi lapsevanematest tekkinud koolivaliku
võimalustega kaasa läinud.

Olukord, kus koolid peavad õpilaste pärast võistlema, sunnib koole käituma äriettevõttena, kusjuures rõhutatakse juhtimis- ja turunduskompetentsi

Järeldused ja poliitikasoovitused

olulisust. Selline võistluslikkus ei soosi koolidevahe-

OECD hariduspoliitika rõhutab, et raha peab järg-

list koostööd ja partnerlust, mis võiks toetada heade

nema lapsele – suurem nõudlus toob kaasa ka

praktikate jagamist ja professionaalset arengut.
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Tugev rõhk tõhususele koos kesksete tulemusnäi-

uuringutele, mis selle protsessi kulgemist on ana-

tajate ja kontrollimehhanismidega võib ohustada

lüüsinud nii üleminekuperioodil kui ka vahetult

koolide omanäolisust, sest ühetaolised edukuse

pärast osalisele eestikeelsele õppele üleminekut.

mõõdikud ja efektiivsussurve sunnib peale instru-

Nendes uuringutes on jõutud ootuste sõnastami-

mentaalse hariduskäsitluse ega soosi mitmekesisust.

sest ja takistuste tuvastamisest esimeste kogemuste

Ent valikuvabaduse suurendamine ilma valikuvõi-

mõtestamiseni ja astutud sammude tõhususe

maluste mitmekesisuseta on küllaltki sisutühi.

hinnanguteni. Tõhususele antud hinnangud on
olnud valdavalt eesti keele omandamise kesksed.

Eesti haridussüsteem kaasava
keskkonnana venekeelsete
noorte vaatevinklist
Jelena Helemäe

Hoopis vähem näib olevat fookuses reformi dekla
reeritud eesmärk – tagada neile õpilastele, kelle
emakeel ei ole eesti keel, võrdsed võimalused kutseja kõrghariduse omandamiseks ning tööturul
toimetulekuks, mis omakorda suurendaks muu-

Autor juhib tähelepanu ohule, et kui haridussüs-

keelsete elanike lojaalsust ja ühiskonna sidusust.

teem on nii haridusedu kui/või aktiivsete ja kriiti-

Autor annab detailse ülevaate 2013. aastal

liselt mõtlevate kodanike sotsialiseerimise mõttes

korraldatud fookusrühmade aruteludest, mis

etniliselt kallutatud, võib see ühiskonna sidusust

võimaldavad avada ka reformi laiema mõju taga-

oluliselt nõrgendada. Oluline väljakutse kaasami-

maid. Gümnaasiumis õppivate venekeelsete noorte

sele ja ühiskonna sidususele on Nõukogude Liidu

rühmaintervjuud tehti kolmes linnas, mis esindasid

ajast pärinev Eesti haridussüsteemi jagunemine

Eesti kolme keelelist keskkonda: multikultuurset

õppekeelel põhinevateks harudeks. Venekeelsetest

(Tallinn), eestikeelset (Tartu) ja venekeelset (Narva).

peredest pärit laste õpingud eestikeelses koolis

Rühmaintervjuud kutsekoolinoortega toimusid

osutuvad võimalikuks eelkõige siis, kui vanemad

Tallinnas ja Jõhvis.

panevad lapsed sinna õppima varakult. Selle
võimaluse kasutamine sõltub otseselt vanema-

Reformis osalemise kogemus ja

test ja on tegelikult vastuolus kaasava haridus-

haridusvõimaluste ebavõrdsus

süsteemi põhimõtetega. Pärast põhikooli, mis on

Ülalnimetatud uuringus osalenud gümnaasiumi

esimene oluline haridustee hargnevuspunkt, kul-

õpilased olid etniliste rühmade võimaluste võrd-

geb mitte-eestlastest noorte haridustee eestlaste

suse suhtes üsna pessimistlikult häälestatud

omast suurema tõenäosusega kutsekooli. Paljuski

Kontrastina reformi eesmärkidele seostasid nad

selle tulemusena jõuavad noored mitte-eestlased

üleminekut eestikeelsele õppele võimaluste eba-

kõrghariduseni väiksema tõenäosusega kui nende

võrdsemateks muutumisega ja oma konkurentsi

eestlastest eakaaslased. Selline stsenaarium erineb

võime kahanemisega. Võimaluste ebavõrdsus

kaasava hariduse mudelist, kus kõrgkooli jõudmine

paistab omakorda olevat venekeelsete noorte

on suhteliselt tõenäone ka kutsekooli kaudu. Olu-

puhul oluline argument oma tuleviku kavanda-

list rolli mängivad ka kohaliku keelelise keskkonna

misel ja selle Eestiga suhestamisel.

mõju (nt Tallinn vs. Ida- Virumaa vs. muu Eesti)

Uuringus ilmnes iseloomulik loogika, millest

ning kohalikud haridusvõimalused ja -praktikad.

lähtudes noored hindasid üleminekut eestikeelsele
õppele.

Üleminek eestikeelsele õppele
vene noorte hinnangutes

• Eestikeelne aineõpe aitab kaasa eesti keele

Taasiseseisvunud Eesti hariduspoliitilised otsu-

paremale omandamisele. Kuivõrd positiivseks

sed on olnud suunatud nn venekeelse haru ees-

peavad seda noored, sõltub juba suuresti tule-

tikeelsemaks muutmisele. Autor osutab rohketele

vikuplaanidest, ehk siis sellest, kas haridusteed
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kavatsetakse jätkata Eestis ja/või kas kavatse-

venekeelses keskkonnas”). Ka Ida-Virumaal toimis

takse jääda Eestisse elama.

piirkondlik identiteet riigitasandi identiteedi täpsus-

• Noored arvavad, et aine sisu omandamine

tusena (koduks peetakse just seda Eestimaa osa).

ilmselt kannatab, sest eesti keele ebapiisava

Oli ka noori, kes pidasid riiki ja etnilis-kultuurilist

valdamise tõttu esitatakse neile ainete sisu-

enesemääratlust suhteliselt iseseisvateks kuuluvus

line materjal palju lihtsamal kujul ja piiratud

tunde allikateks („Venemaad kui riiki ei pea ma

mahus. Konkurentsitihedas maailmas tähendab

üldse ei koduks ega teiseks kodumaaks. Aga vene

see kohe oluliselt suuremat kaotusriski. Seda

kultuuri võtan vastu kui oma.”).

peeti reformist tulenevatest negatiivsetest

Arvati, et isegi Eesti kodakondsuse saamine ei

tagajärgedest üheks olulisemaks. Domineeris

kindlusta venekeelsetele noortele ühtekuuluvus-

ebakindlustunne nii oma keeleliste võimete kui

tunnet Eesti riigiga, sest ühiskonnas eksisteerib

ka sisuliste teadmiste kvaliteedi puhul.

etnilis-keeleline eraldatus.

• Üksmeelselt arvati, et emakeeles omandatud
gümnaasiumiharidus on võõrkeeles omanda-

Kodanikuks kujunemine

tust igal juhul kvaliteetsem. Siit ka järeldus,

Haridusreformi kulg osutus oluliseks kodanikuks

et haridusvõimalused on etnilisest aspektist

(mitte)kujunemise kooliks. Tajutakse, et vene-

ebavõrdsed ja tajutakse enda kuuluvust margi

keelsete noorte arvamusega poliitilisel tasandil ei

naliseeritud haridussegmenti.

arvestata. Poliitilist tegevust ja oma seisukohtade

• Noored rõhutasid, et selline ebasoodsana ja
ebavõrdsena tajutud olukord ei ole olnud nende

avaldamist peetakse mõttetuks.
Sotsiaalse osaluse ja eestlastega kontaktide

oma valik, emakeelest erinevas keeles õppi-

mustrid on mitmekesisemad. Gümnaasiumi-

mise kohustuse kehtestasid võimud vastuhääli

noorte seas on selliseid, kes osalevad üsna aktiiv-

arvesse võtmata. Kui tahad gümnaasiumihari-

selt ühiskonnaelus, olles kaasatud skautlusesse,

dust omandada, tuleb võimule alluda.

noorteorganisatsioonide vabatahtlikku tegevusse
ja muudesse koolinoorte ettevõtmistesse. Üldiselt

Kas jääda Eestisse?

valdavad need noored teatud määral (suhtlus-

Õppimist ja töötamist välismaal nähti intervjuudes

tasandil) eesti keelt. Suheldakse ka eestlastest

võimaliku väljapääsuna venekeelseid noori häiri-

eakaaslastega (eriti Tallinnas ja Tartus). Sellised

vast olukorrast Eestis, kus „püsib võitlus kahe keele

noored suhtlemise tasandil tõrjutust eriti ei taju.

vahel ning ühiskonda jagatakse pidevalt eesti- ja

Teisalt on ka selliseid, kes annavad oma olukorrale

venekeelseks”. Eestisse jäämist esitati ka sundvali-

pessimistliku hinnangu, öeldes, et nad tunnevad

kuna, põhjenduseks just eestikeelsele õppele üle-

end füüsiliselt ja vaimselt aheldatuna ega suuda

mineku tulemusena viletsamad teadmised olulistes

ennast ühiskonnas teostada.

ainetes, aga ka inglise keele nõrgavõitu valdamine.

Koostööd takistavad etnilised barjäärid ei ole

„Meie õpime seda kolmanda keelena, eestlastel on

aga ületatavad pelgalt eesti keele omandami-

aga emakeeles õppimise tõttu võimalik õppida

sega. Sellest kõneleb ka asjaolu, et eesti rahvu-

inglise keelt põhjalikumalt – teise keelena.”

sest sõpruskonna puudumist mainiti isegi Tartu
vestlusringis.

Mis seob Eestiga?

Rühmaintervjuudest selgus, et venekeelsed

Regiooniti varieerus viis, kuidas noorte enesemää-

noored tunnetavad vajadust pideva keelepraktika

ratlus põimus etnilis-kultuurilise kuuluvusega. Oli

järele. Nad sooviksid saada seda eestlastest

noori, kelle kodu(maa)tunnetus osutus lokalisee-

eakaaslastega suheldes – nii individuaalsel kui

rituks vastavalt etnilis-kultuurilisele enesemäärat-

ka kollektiivsel tasandil (kontaktide toetamine nii

lusele (näiteks väideti Tallinnas: „Eestis olen kodus

riigi kui ka MTÜ-de poolt, s.o ühisürituste, talgute,
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festivalide jne korraldamine). Eesti keelt emakee-

enda karakteristikud (sealhulgas tema haridus- ja

lena kõnelevate noortega koos õppimine oleks

oskustase). Õppes osalemisel on olulisem just

aga kõige loomulikum kõnepraktika saamise viis.

nõudluse pool; koolitusest või õpingutest saadava-

Etniliste barjääride ületamise potentsiaalist

tel uutel oskustel ja/või kõrgemal haridustasemel

kõneleb rühmaintervjuudes avaldatud arvamus,

ei ole ilma rakendusvõimaluseta iseseisvat väärtust.

et nende põlvkonnal on noorte eestlastega hoopis
rohkem ühist kui vanema põlvkonna eestlastega,

Eestis on inimestel oskusi rohkem kui tööturg

kellel on venelasi raskem mõista.

neile rakendust pakub.
Seega ei pruugi inimeste oskustaseme tõus kaasa

Täiskasvanuhariduses osalemine
Ellu Saar

tuua nende aktiivsemat osalemist täiskasvanuõppes. Kui tööturul puudub reaalne nõudlus oskuste
järele, siis on ka täiskasvanuõppes osalemine

Eestis ilmneb tendents, et täiskasvanuhariduses

vähene. Ainult pakkumise poole (indiviidi oskuste

osalevad vähem need sotsiaaldemograafilised

ja hariduse) arvestamine jätab vaatluse alt välja

grupid, kes seda teistest mahajäämuse vähen-

struktuursed faktorid (töökohtade oskusmahukuse),

damiseks just rohkem vajaksid. Mitteformaalõp-

mis mängivad õppes osalemisel olulisemat rolli.

pes osalemist mõjutavad Eestis oluliselt inimeste

Kui ei ole piisavalt oskusmahukaid töökohti, ei ole

vanus, kodune keel (venekeelsed osalevad oluliselt

tööandjatel vajadust õpet pakkuda ja töötajatel

vähem), haridustase, hõivestaatus, ametigrupp

vajadust omandada täiendavaid oskusi. Seega

(valge- ja sinikraede osalemise erinevus on Eestis

tuleks madala oskustasemega inimeste oskus- ja

oluliselt suurem kui näiteks Soomes), majandus-

teadmistaseme tõstmise programm tingimata

haru (rohkem osalevad inimesed, kes töötavad

siduda töökohtade innovatsioonile (töökultuur, töö

hariduse, teaduse ja tervise valdkonnas), mõne-

organiseerimine jne) suunatud programmidega.

võrra ka ettevõtte suurus.

Polariseerunud tööturg, kesiselt tasustatud ja

Osalemine on suurem avaliku sektori töötajate

madalat oskustaset nõudvate tööde domineeri-

hulgas. Sealjuures on Eestis eri sektorite töötajate

mine, töötajate oskuste alakasutus ettevõtjate poolt

osalemise erinevused kõige suuremad. Üks põhjus

ja ettevõtjate püüd lükata töötajate ettevalmista-

on ilmselt see, et mõne ametigrupi (nt õpetajate ja

misega seotud vastutus vaid riigi ja inimeste endi

ametnike) osalemist toetab riik. Et erasektoris on

õlule tähendab, et selline töötajate oskustaseme

tööandjate finantstoetus koolitusele Eestis mõne-

tõstmise programm jääb vaid ühekordseks ega too

võrra väiksem kui näiteks Soomes, võib ka see olla

kaasa pikemaajalisi muutusi. Vaja on integreerivat

üks sektoritevaheliste suurte erinevuste põhjus.

lähenemist, mis ei käsitle töötajate ettevalmistust
lahus kogu majandus- ja tööturupoliitikast.

Õppes osalemist mõjutavad tegurid
Õppes osalemise võimalused on suuremad ini-

II alaosa: Ränne

mestel, kelle haridus- ja/või oskustase on kõrge.
Seega ilmneb täiskasvanuõppes osalemise korral
kumulatiivne mõju, mis pigem suurendab osale-

Tööränne Eestis
Anu Tõnurist

mise ebavõrdsust (rohkem osalevad need, kellel
on niigi head oskused, kõrgem haridustase ja

Eesti tööjõu geograaﬁline mobiilsus kasvab aas-

ametipositsioon), mitte ei vähenda seda.

ta-aastalt – nii riigisiseselt kui ka välisriikide suunal.

Analüüsi olulisim tulemus on järeldus: Eestis

Alapeatükis keskendutakse Eesti-sisesele pendel-

mõjutavad töö sisu ja töökoha karakteristikud elu-

rändele, mida iseloomustatakse nii rändesuundade

kestvas õppes osalemist olulisemalt kui inimese

kui sotsiaalsete tunnuste (sugu, vanus, haridus)
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abil. Toetudes põhiliselt 2011. aasta rahvaloenduse

ja toote tarbija. Suur mõju on olnud ka Euroopa

tulemustele, antakse pilt tõmbekeskuste ja ääremaa

Liiduga liitumisel, millega seoses lihtsustusid

vahekorrast ning töörände arengutendentsidest.

välisriigis töötamise tingimused. Viimase rahva-

Eestis leitakse olevat 18 tõmbekeskust, milles

loenduse andmetel käib välismaal tööl rohkem kui

suurimad on Tallinn, Tartu, Viljandi ja Pärnu. Nende

4% riigi hõivatutest ehk ligikaudu 25 000 inimest.

puhul saab rääkida nii eeslinnastumisest, mis

Maapiirkondade ettevõtete tegevusalade

põhjustab igapäevase pendelrände sagenemist

struktuur sunnib kõrgelt kvaliﬁtseeritud tööjõudu

töökoha ja linnalähedase elukoha vahel, kui ka

otsima tööd suuremates linnades. Samas on ole-

järjest suuremast eriti valgekraeliste töökohtade

mas ääremaa alla kuuluvaid valdasid, mis ei ole

kontsentratsioonist, mis tõmbab neisse linnadesse

tõmbekeskusega töörände kaudu tugevalt seotud,

pendelrändajaid ka kaugematest linnadest ja

sest kohapealsed ettevõtted suudavad elanikele

maa-asulatest. Samuti väärivad tõmbekeskustena

töökohti pakkuda ja inimesed ei pea töö leid

tähelepanu traditsioonilised maakonnalinnad ja

miseks kodukohast väljapoole liikuma. Sellistena

muud väiksemad kohalikud tõmbekeskused (näi-

nimetatakse Otepääd, Räpinat, Koerut, Värskat ja

teks Elva või Põltsamaa), milles leidub töökohti

Imaveret. Teisalt võib täheldada ka tagasirännet

rohkematele kui ainult kohalikele elanikele.

linnaregioonist maa-asulatesse parema kvalitee-

Teisalt süveneb ääremaastumine, s.t selliste asu-

diga elukeskkonna otsingu tulemusel.

late levik, mille sidemed tõmbekeskustega on väga

Asustussüsteemi tasakaalustatud arengu eeldus

nõrgad ja kus ei jätku töökohti ei oma elanikele

on keskuse ja tagamaa parem transpordiühendus.

ega ka mujalt tulijatele ning järjest suurem osa
on mittetöötaval elanikkonnal. Kaugemalt pärit

Pendeldajate sotsiaal-demograafilised

inimesed ei pendelda iga päev töö ja kodu vahet.

põhijooned

19% maakonnaüleses pendelrändes osalejatest

Pendeldajate sooline erinevus seisneb meeste üle-

elab osa ajast teises elukohas.

kaalus pikematel vahemaade pendeldajate seas,

Tõmbekeskuse mõjuala, kuhu kuuluvad kesku
sega töörände kaudu seotud omavalitsusük-

samas kui naised pendeldavad pigem kodulähedastel vahemaadel. Autor seletab seda Eesti

sused, nimetatakse tööjõuareaaliks. Vastavalt
sidemete tugevusele ning pendelrändajate osa-

küllaltki traditsioonilise ühiskonnakorraldu”sega,
millega kaasneb naiste suurem roll koduste

kaalule töötajaskonnas eristatakse tööjõuareaali

tööde tegemisel ja laste kasvatamisel ning mehe

raames linnaregiooni, tõmbekeskuse tagamaad ja

roll perekonna ülalpidajana. Parema teenistuse

ääremaalisi alasid. Kui linnaregioonist tõmbekes-

nimel on mehed nõus pikema vahemaa läbimise

kusesse pendeldamine tuleneb inimese võimalu-

ja ajakuluga. Naised seevastu valivad töö ja

sest hoida elu- ja töökoht ruumiliselt teineteisest

pereelu ühitamise nimel töökoha kodu lähedal.

eraldatuna, siis vahemaa poolest kaugel asuvast

(EIA 2014/2015, lk 106)

nendevahelise rände sagedusele, funktsionaalsete

tagamaa või ääremaa omavalitsusüksusest tõmbe
keskusesse töölkäimine tuleneb enamasti sellest,

Vanuserühmadest on noored ootuspäraselt

et kohapealne tööturg ei vasta elanike ootustele.

vanadest aktiivsemad. Kui noortele oli omane liiku

Põhjuseks võib siin olla kas üldine või struktuurne

mine suurtesse linnadesse ja linnade vahel, siis

tööpuudus elukohas või lootus teenida suuremat

vanemaid, neljakümnendates eluaastates inimesi,

töist sissetulekut. Paljud väikesed linnad on tõm-

iseloomustab liikumine maa-asulatest väiksema-

bejõu kaotanud, sest sealt kadusid töökohad. Töö

tesse tõmbekeskustesse. Eesti kontekstis tähendab

kohad aga kaovad, sest puudub kas ettevõtjale

see pendeldamist nii maakonnakeskustesse kui ka

sobiv tööjõud ja taristu või kohapealne teenuse

mõningatesse tugevama tõmbejõuga valdadesse.
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Rohkem liiguvad kõrgema haridusega valgek-

Samal ajal valitseb vanas Euroopas vastupidine

raed, peamisse pendelrände sihtkohta liikujatest

trend: tööturult lahkuvad 1950-ndate beebibuumi

on 44% omandanud kõrghariduse. Seejuures on

ajal sündinud inimesed. Ida-lääne suunalise rände

kõrgharidusega töötajatele iseloomulik liikumine

põhjus ongi demograaﬁline surve koos märkimis-

suuremate linnade vahel. Näiteks on 54% Tartust

väärsete erinevusega sissetulekute tasemes endiste

Tallinna ning 44% Pärnust Tallinna tööl käijatest

sotsialismimaade ja rikaste lääneriikide vahel.

kõrgharitud. Palju on kõrgharidusega inimesi ka

Lisaks on väljaränne suurenenud ka 2008. aastal

linnaregiooni ja tõmbekeskuse vahel liikujate seas.

alguse saanud ülemaailmse majanduskriisi ja selle

Kutseharidusega pendeldajaid on 28%, keskharidu-

tulemusena kiiresti kasvanud tööpuuduse mõjul.

sega 18% ja põhi- või sellest madalama haridusta-

Balti riikide puhul tõstetakse kolmanda põhjusena

semega 10% kõigist peamisse sihtkohta liikujatest.

esile suurt nõukogude aja sisserännet, kuna prae-

Autor leiab, et pendelränne on oluline meh-

guste väljarändajate seas moodustavad kolman-

hanism linna- ja maa-asulate suuremaks integ-

diku toonased sisserändajad või nende järeltulijad.

reerimiseks.

Eesti puhul saab suures osas rääkida ajutisest
rändest: paljud Soome tööle läinud võtavad seda

Et juba täna on paljude inimeste eelistus elada
”linnast
eemal kaunis, rahulikus asulas, tuleb ka

kui ajutist abinõu enda ja oma lähedaste elujärje

edaspidi teha pingutusi inimeste kodukoha või-

vahel oluline riikidevaheline pendelränne. Kokku

malikult atraktiivseks muutmiseks, väljendugu

on taasiseseisvumise aastail Eestist lahkunud ca

see kergliiklusteede ehitamises, vaba aja veet-

230 000 inimest, nendest üle 170 000 mitte-eest-

mise võimaluste loomises, aktiivse kogukonnatöö

laste, kellest esimesel viiel aastal moodustasid

edendamises vms. Samal ajal tuleb tagamaa ja

suure osa koos endise Nõukogude armee väeosa-

ääremaa omavalitsusüksused siduda transpordi

dega lahkunud sõjaväelased ja nende perekonnad.

ühenduste ja teedevõrgu kaudu tõmbekeskus-

Viidates küll välja- ja sisserände statistika teatud

tega, et töölkäimine oleks kiire ja mugav. Sel viisil

puudustele, hindavad autorid Eesti viimase kahe-

on võimalik elamist maal ja töölkäimist linnas

kümne aasta väljarände suuruseks ca 200 000

lõimida. (EIA 2014/2015, lk 107)

inimest, sealhulgas on alaliselt Soome asunud

parandamiseks. Samuti toimib Eesti ja Soome

40 000. Teisteks suurema väljarände sihtriikideks

Nüüdisaegne väljaränne:
ulatus, põhjused ja mõju Eesti arengule
Tiit Tammaru, Raul Eamets

on Rootsi, Saksamaa, Inglismaa ja Venemaa. Kahe
rahvaloenduse vahel, ajavahemikus 2000–2012
lahkus Eestist 70 500 inimest ja saabus 28 000 inimest. Nende suhteliselt suurte väljarändenumbrite

Selles alapeatükis on lühidalt kokku võetud peale

taustal on positiivseks sõnumiks kasvav tagasi

Eesti taasiseseisvumist toimunud rändeprotsesside

ränne. Soomest oli 2015. aasta seisuga tagasi

olulisemad suundumused ja sotsiaal-majandus-

Eestisse tulnud umbes iga neljas sisserännanutest.

likud aspektid. Sama probleemistiku arendavad

Väljarändajate profiilis paistab murettekitavalt

autorid põhjalikumalt välja 2016/2017 Eesti inim

silma laste suur osakaal, mis viitab lastega perede

arengu aruandes.

aktiivsele lahkumistrendile. Erinevalt paljudest

Autorid rõhutavad rändeprotsesside objektiivset

teistest maadest on Eestist väljarännanute hulgas

tingitust nii ajaloolisest taustast kui demograafi

tunduvalt rohkem naisi. Vanuselt on väljarändajad

lisest ja majanduslikust arengust. Esiteks on

valdavalt alla 30-aastased. Tööalaselt on aktiivse

paljud Ida-Euroopa riigid jõudnud ajajärku, kus

mad müügi- ja teenindusvaldkonna töötajad ja

tööturule sisenevad ja peamisse rändeikka jõuavad

töötud, kuigi leidub ka spetsialiste ja teiste alade

1980-ndatel sündinud rohkearvulised põlvkonnad.

töölisi.
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Põhjalikult käsitletakse aktiivse rände mõju Eesti

on vastandlikud? Esmapilgul tundub, et ilmselt

rahvastikule ja majandusele, kusjuures esile kerkib

on. Kuid samas võiksime mõelda, kui suur osa

ka mitu positiivset mõju.

eestlastest peaks Eestis elama selleks, et Eesti areneks ja tunneks ennast kindlalt iseseisva riigina?

mõjudest saab välja tuua välis”maalPositiivsetest
teenitud ja koju saadetud või Eestis kuluta-

Kas Eesti riigi teostamise seisukohalt on ideaalne,

tud raha. Maailmapanga andmetel moodustas

et 10–20% eestlaste võõrsil elamine (nii nagu see

see raha ligikaudu 1,5–1,8% Eesti SKP-st. Välja-

viimased 100 aastat on olnud) ongi optimaalne –

ränne suurendab kodumaist siserännet ja vähen-

annab pidevaid impulsse Eesti arengule, tagab

dab õpirände puhul vajadust teatud eriala inimesi

oskuste ja teadmiste liikumise ja paranemise, võr-

ise välja koolitada. Ajutine väljaränne parandab

gustikud, kontaktid jne? (EIA 2014/2015, lk 113)

kui kõik eestlased elavad Eestis? Võib-olla on nii,

inimeste tööoskusi ja töökultuuri ning ka haridust.
Positiivsed kogemused suurendavad sallivust tei-

Autorid on veendunud, et demokraatlikus rii-

sest kultuuriruumist inimeste suhtes ja annavad

gis ei saa väljarännet otseste poliitikameetmetega

teadmisi võõrkeeltest. (EIA 2014/2015, lk 116)

reguleerida, vaid ainult kaudselt mõjutada, esmajoones vähendades majanduslikku ja sotsiaalset

Nenditakse ka asjaolu, et viimase majandus-

ebavõrdsust Eesti ja jõukamate naabermaade

kriisi ajal vähendas tööränne Soome kriisi survet

vahel. Kuna ka Eesti enda areng on käinud tõusu

Eesti tööturule ja sotsiaalsüsteemile. Negatiivsete

teed, lõpetavad autorid oma väljarändekäsitluse

majandusmõjudena nimetatakse inflatsioonilist

optimistlikult:

survet hindadele ja mõne sektori palkadele (näiteks
ehitus) ning ka ajude väljavoolu.
Väljarände negatiivne mõju on valdavalt seotud demograafiliste ja sotsiaalsete probleemide

Aeg näitab, kas ja millal praeguse ulatusliku
”väljarände
selgroog murdub ja millises suunas
rändejõgi voolama hakkab. (EIA 2014/2015, lk 116)

teravnemisega.
Eesti-suguses väikeses riigis on ulatuslik välja”ränne
kahtlemata probleem. Viimase viie aasta

Väljarände põhjendused ja
rändajate muutuv kuuluvus
Maarja Saar, Mari-Liis Jakobson

jooksul kahekordistunud Soomes elavate Eesti
inimeste arv on ohu märk. Ka ajutine väljaränne

Autorid annavad kvalitatiivsetele uuringutele

võib kaasa tuua sotsiaalseid probleeme, perede

tuginedes lühikese ülevaate sellest, millised on

lahkuminekuid, vanavanemate hoole alla antud

väljarändajate kaalutlused Eestist lahkumiseks ja

lapsi jne. (Ibid.)

kuidas nad mõtestavad oma seost Eestiga. Selle
kaudu püütakse ühtlasi selgitada, mis võiks moti-

Nentides, et lõppkokkuvõttes asub praegu välismaal ca 10% eestlastest, nii nagu ka sõjajärgsetel

veerida väljarännanuid Eestisse tagasi pöörduma
või seoseid Eestiga elavdama.

aastatel, arutlevad autorid selle üle, kuidas niisugust vahekorda kodumaal ja välismaal elavate

Rändekaalutlused

eestlaste vahel hinnata.

Lihtsustatult saab Eestist lahkumise põhjusi kirjeldada lineaarsel skaalal, mille ühte äärmusse

EL-i üks olulisim aluspõhimõte on tööjõu vaba
”liikumine,
Eesti riigi toimimise aluspõhimõte on

sundvalik, teise aga inimesed, kelle jaoks migrat-

aga eesti keele ja kultuuri säilitamine. Lõpetuseks

sioon pakub uusi võimalusi ja avastamisrõõmu.

kuuluvad need, kellele migratsioon on pigem

peaksime küsima, kas need kaks aluspõhimõtet
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Autorid selgitavad, et n-ö sundmigrantide hulka

ollakse tihti ka ise mõjutatud Eestis valitsevast

kuuluvad tõenäolisemalt töölised, mehed, mitte-

edukultusest ja materiaalsete väärtuste tähtsus-

eestlased ja vanemad inimesed, töötud. Nende

tamisest, nähes välismaale asumises võimalust

hulgas oli ka inimesi, kes ei pidanud lahutuse või

neid väärtusi saavutada kergemini kui Eestis.

lesestumise tõttu Eesti palkade ning sotsiaalsüsteemi juures pere toimetuleku tagamist võima-

Kuuluvustunne ja hargmaine eluviis

likuks, mõni intervjueeritav nimetas põhjuseks

Autorid toovad esile tendentsi, et sageli ei kaaluta

ka käendatud laene. Seevastu rühm, kelle jaoks

väljarännet kui jäävat, minnakse pigem ajutiselt, nt

migratsioon on pigem võimalus, mitte sundus,

tähtajalise töölepinguga või õpingute ajaks. Ometi

on enamasti kõrgelt haritud ja nooremapoolsed

kujuneb paljude jaoks kodumaalt äraolek algselt

inimesed. Tihtipeale on migratsioon neile vaid

planeeritust hulga pikemaks ja ka tagasipöördu-

üks võimalik viis paljude hulgas, mille kaudu

mise otsustamine muutub keerulisemaks. Samas

ennast arendada. Neil on kolimiseks tihti konk-

püüab valdav osa säilitada sidet Eestiga kas pere,

reetne põhjus, mis on seotud töö või õpingutega.

sõprade, teabevälja või töö kaudu või muul viisil.

Enesearengule orienteeritud rändajate rühma

Sellist piiriülest kuuluvus- ja suhtevõrgustikku on

motivatsioon sarnaneb pigem kõrge inimarengu

hakatud nimetama hargmaiseks eluviisiks. Siiski

tasemega riikidest pärit väljarändajatele omaste

säilib paljudel kuuluvustunne Eesti suhtes. Ena-

rändekaalutlustega. Paljud noored lähevad välis-

masti säilitatakse ka Eesti kodakondsus, ehkki

maa ülikoolidesse õppima erialasid, mida Eestis

Eesti valimistest, nagu ka asukohamaa poliitikast

ei pakuta. Inglismaale minejate hulgas on näiteks

aktiivselt osa ei võeta.

palju loomeinimesi, kelle jaoks Londoni tööturg

Autorid väidavad, et erinevalt paljudest teis-

on oluliselt avaram, või kõrgelt kvalifitseeritud

test riikidest ei ole Eestil ka endal aktiivset poliiti

spetsialiste, kellele kodumaine tööturg ei paku

kat välismaale asunud eestlaste kodumaaga

küllaldasi karjäärivõimalusi.

sidumiseks. Piirdutakse keeleõppe võimaluste ja

Lisaks kahele äärmuspositsioonile kirjeldavad

mõningatest kultuurisündmustest osasaamisega,

autorid ka kolmandat rühma, keda võiks üldistatult

kontakte säilitatakse peale isiklike võrgustike ka

nimetada elukvaliteedi-migrantideks, kusjuures

Eesti meedia kaudu.

parema elukvaliteedina peetakse silmas lisaks palgale ka paremaid elamis- ja töötingimusi. Sage-

Tagasipöördumine ja selle alternatiivid

dasti on tegemist välismaale tööle läinud pereisaga,

Ehki enamik välismaal elavatest eestlastest säili-

kes soovib kindlustada paremat elukvaliteeti oma

tab kontakti kodumaaga, ei ole tagasipöördumine

Eestis elavale perele. Uurimusest selgub, et paljud

väga levinud. Takistused on enamasti praktilist

kõrgharitud eestlased otsustavad sihtkohta jääda,

laadi või seotud elulaadi ja väärtuste erinevusega.

sest nende elustandard halveneks Eestisse naasmika näiteks kultuuritarbimisvõimaluste vähenemise

erinevused meil ja mujal on
”üsnaElukvaliteedi
suured, ja see on tagasipöördumise olu-

või Eesti suhteliselt konservatiivse ja materialistliku

line takistus. Seejuures ei tähenda need üksnes

väärtuskonteksti tõttu. Elukvaliteedi-migrantide

palgavahet Soomega, vaid ka näiteks tööturu

hulka kuuluvad lisaks etnilistele eestlastele ka

eripära (kas Eestis on võõrsil edukalt karjääri tei-

mitte-eestlased. Tõenäoliselt on põhjuseks (vähe-

nud kõrgelt kvaliﬁtseeritud spetsialistil võimalik

malt osaliselt) diskrimineerimine Eesti tööturul või

leida meelepärast tööd?), väärtuste ja kultuuri-

ühiskondlikud eelarvamused. Autorid rõhutavad,

tarbimise tasandit (kui suuri mööndusi tuleb teha

et osa migrante lahkub Eestist just nimelt mitte

oma elustiilis, et Eesti võimaluste ja normidega

materiaalse elukvaliteedi kaalutlustel. Samas

kohanduda). (EIA 2014/2015, lk 121)

sel oluliselt. Seda mitte üksnes materiaalselt, vaid
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Autorid soovitavad Eestil teiste riikide eeskujule

maal töötajate seas populaarsete harudena esile

toetudes arendada laialdasemat diasporaa-polii-

toodud ehitustööstust, hotelli- ja teenindussfääri

tikat, mis arvestaks hargmaiste eestlaste potent-

ning tootmist. Kui Eestis hõlmasid ehitusvaldkonna

siaali tegutseda Eesti heaks mitmes eluvaldkonnas,

töötajad alla 10% kõigist hõivatutest, siis välismaal

majandusest rahvadiplomaatiani. Samuti soovita-

töötajatest töötas ehituses üle 40%, sealjuures Soo-

vad nad hoiduda Eestist mujale kolinute halvus-

mes ulatus ehitajate osakaal üle poole. Suurema

tavast sildistamisest meedias.

osatähtsusega kui Eestis oli Soomes ka töötamine
veonduses ja laonduses, samuti haldus- ja abite-

Eesti elanike välismaal töötamine
Siim Krusell

gevuste valdkonnas. Samas oli üsna minimaalne
eestlaste töötamine Soomes sellistel tegevusaladel
nagu info ja side, ﬁnants- ja kindlustustegevus.

Välismaal töötajaid saab deﬁneerida ka kui piiri
puhul on rõhutatud selle ajutist iseloomu võrreldes

Sageli on rõhutatud Eesti elanike kõrget
”haridustaset,
sh kõrgharidusega inimeste suurt

migreerumisotsusega.

osatähtsust ka näiteks Euroopa Liidu riikidega

üleseid pendeltöötajaid. Välismaal töötamise

Selles alapeatükis antakse ülevaade töörände

võrreldes. Kõrgharidus annab küll eelised Eestis,

põhjustest, tõukejõududest, väljakujunenud sot-

kuid osutub halvasti vastavateks ametikohtadeks

siaalsete võrgustike rollist. Põhirõhk on välismaal

konverditavaks, kui soovitakse minna tööle välis-

töötajate proﬁilil ja nende tööturupositsioonil välis-

maale. Peamine põhjus ei pruugi olla sisuliselt

maal töötades.

halvem erialane ettevalmistus, vaid /---/ hea keeleoskuse puudumine ning ikkagi ka primaarsel

Välismaal töötajate profiil ja nende

tööturul vajalike tugevate sotsiaalsete võrgustike

sotsiaaldemograafiline iseloomustus

nõrkus. (EIA 2014/2015, lk 130)

Autor Siim Krusell toob esile Eesti eripära välismaal töötanud elanike erikaalu osas: kui Eestis

Siiski saab nimetada riike, kus tooni andsid

on rahvaloenduse andmetel välismaal töötamise

pigem valgekraed – näiteks Belgia ja USA. Valge

kogemusega 15% tööealistest , siis EL-i keskmine on

kraedel ja kõrgema haridustasemega inimestel on

7%. Autori toodud andmetel on välismaal töötajaid

seal suurem osatähtsus, sest neis riikides paikne-

kokku ca 25 000. Põhiline töökoht väljaspool Eestis

vad rahvusvahelised institutsioonid.

on Soome (56%). Soomes töötavat Eesti elanikku
võib toodud andmete alusel iseloomustada kui

Hinnates välismaal töötamise mõju, toob autor
esile nii positiivsed kui negatiivsed küljed:

valdavalt keskharidusega (59%) või isegi põhi
Mujal kui Soomes töötajate seas on aga suurema

Välismaal töötamine on paljude jaoks võimalus
”nii töötust
vältida kui ka enese ja pere majandus-

osakaaluga kõrgharidusega inimesed (38%, Soo-

likku heaolu parandada. Võimalus välismaale tööle

mes 14%) ning vähema kui keskharidusega tööta

siirduda aitas oluliselt vähendada kriisi ajal kõige

jaid on vaid 12%. Samuti on meeste ja eestlaste

enam kannatanud ehitussektoris töötanute töötus-

osakaal Soomes suurem kui teistes maades. Ame-

riske. Kindlasti on boonuseks ka uued kogemused ja

tialadest on Soomes ülekaalus sinikraed ning isegi

oskused nii tööalaselt kui ka näiteks keeleõppimise

sinna tööle läinud kõrgharidusega spetsialistidest

mõttes. Varjupooleks on aga perest eemaloleku

töötas kümnendik lihttöölisena ning ca 70% oskus-

tõttu tekkiv paradoksaalne olukord: pere majan-

töölistena, vaid 18% Eestist Soome tööle läinud

duslik seis küll pigem paraneb, kuid omavahelised

kõrgharitutest töötas seal oma haridustasemele

sidemed võivad nõrgeneda, mis jällegi tähendab

vastaval ametikohal. Tegevusalade puhul on välis-

suuremat ohtu, et pere võib laguneda. (Ibid.)

haridusega (26%) keskealist eesti meest (83%).
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Kokkuvõte
Ellu Saar

Kolmandaks: piirkondlike lõhede laienemine on
kaasa toonud keskuste ja perifeeria üha selgema
eristumise ja sellega kaasneva siserände ja välja

Kokkuvõttest sidususe peatükile selgub kolm olulist

rände suurenemise.

järeldust, mis näitavad, et Eesti haridussüsteem ei

Sealjuures võib siserände puhul rääkida kõrg

suuda täita temale suunatud ootusi sidususe suu-

hariduse lõksust: pendeldajate seas on ülekaalus

rendamiseks ei sotsiaalses ega rahvuslikus lõikes.

just kõrgharidusega inimesed, kes ei leia väiksemates kohtades haridusele vastavat tööd.

Esiteks: Eesti ühiskonnas on täheldatav halve-

Suurenenud väljarände puhul on oluline silmas

muse ja paremuse kumuleerumine (eriti hariduse

pidada, et see ei ole toimunud üksnes materiaal-

omandamisel). Lõhe n-ö teadmisvaeste ja tead-

setel kaalutlustel.

misrikaste vahel on jäänud püsima.
näitavad, et eelharidusel on erisuguse materiaalse

Lahkumise põhjused ei ole sugugi alati
”materiaalsed,
muist inimesi on lahkunud mitte

ja kultuurilise kapitaliga laste edasiste haridus-

materiaalse elukvaliteedi kaalutlustel. Neid

võimaluste võrdsustamisel väga oluline roll ning

on ajendanud Eesti omast erinev ühiskondlik

soovitab ka Eestis rohkem panustada eelhariduse

väärtuskliima, pakutavad sotsiaalsed garan-

taseme ühtlustamisse, mis aitaks kaasa ka sot-

tiid, avalikud teenused ja turvalisem keskkond.

siaalse taastootmise ja halvemuse kumuleerumise

(EIA 2014/2015, lk 133)

Autor tõstab esile Põhjamaade kogemusi, mis

vähendamisele.
Seega on sotsiaalse sidususe suurendamises
Teiseks: osa inimeste potentsiaal on Eesti ühis-

võti Eesti inimvara jätkusuutlikkuse tagamiseks.

konnas alakasutatud: nad kas lahkuvad Eestist
või jäävad väärtuste loomisest kõrvale ja tunnevad
end sotsiaalselt tõrjutuna.
See puudutab ühelt poolt kõrgema haridusega

3. KESKKOND JA INIMENE
TOIMETAJA MIHKEL KANGUR

inimesi, teisalt vanemaealisi ja mitte-eesti emakeelega inimesi. Omaette probleemiks ongi Eesti
tööturul kujunenud kõrghariduse efektiivne raken-

Sissejuhatus
Mihkel Kangur

damine.
Peatüki sissejuhatuses selgitatakse strateegia
Paljud kõrgharitud on meie tööturu jaoks
”ülekvaliﬁtseeritud:
nende teadmised ja oskused

Säästev Eesti 21 (SE21) põhimõtete seostatust

ei leia rakendust ja hakkavad pärast lõpetamist

ühe tingimusena Eesti looduses ökoloogilise

hoopiski kaduma. Eesti jääb tööl kasutatavate

tasakaalu säilitamise. See on omakorda jaotatud

oskuste poolest rahvusvahelisele keskmisele alla,

kolmeks: loodusvarade kasutamine viisil ja mahus,

st inimestel on tegelikult rohkem oskusi kui töö-

mis kindlustab ökoloogilise tasakaalu; saastu-

turul neile rakendust. (EIA 2014/2015, lk 132)

mise vähendamine; loodusliku mitmekesisuse ja

inimarenguga. SE 21 esitab riigi jätkusuutlikkuse

looduslike alade säilitamine. Eesmärk on saavuSamas aga osalevad ka elukestvas õppes

tada olukord, kus keskkonda käsitletakse tervikliku

ressursirikkamad grupid, vähem aga just mada-

ökosüsteemina, mille osa on inimene koos oma

lama haridusega töötajate grupid, kes seda kõige

sotsiaal-majanduslike suhetega.

rohkem vajaksid.

Kuigi ökosüsteemiteenuste mõiste ei olnud
SE21 dokumendi valmimisel Eestis veel laiemalt
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kasutusel, on keskkonnapeatükk koostatud neist

Mida rohkem on eri liike ja nendele sobivaid elu-

põhimõtetest lähtuvalt.

paiku, seda rikkamad oleme. Inimese poolt Eestis
enim kahjustatud ökosüsteemid on seotud veega –

Ökosüsteemiteenustena saab käsitleda nii
”ökosüsteemi
toimimiseks vajalike looduslike ja

ökosüsteem tervikuna on jätkuvalt halvas seisundis.

looduslähedaste alade olukorda ning keskkon-

Looduse elurikkus hoiab inimeste tervist ja

nast hangitavaid ressursse kui ka keskkonna

heaolu, pakub puhkamis- ja lõõgastumisvõima-

võimet sinna paisatavaid inimtegevuse jääkpro-

lusi ning aitab parandada kohalikku elujärge ja

dukte vastu võtta. Kõige otsesema mõjuna tajub

piirkonna mainet. Ökosüsteemiteenuste arvesta-

iga inimene ökosüsteemiteenuseid isikliku hea-

misel tuleb meeles pidada, et nende hind oleneb

olu ja tervise kaudu. Inimese suhte loodusega

väärtushinnangutest. Turumajandusele omaselt

määrab ühiskonna üldine keskkonnateadlikkus.

sõltub toote või teenuse hind sellest, kui oluliseks

(EIA 2014/2015, lk 136)

inimesed seda peavad.

eelkõige sood ja siseveekogud, kuid ka Läänemere

Keskkonnaministeeriumi 2014. aasta uuringu

Ökosüsteemiteenused ja tasakaalu
hoidmiseks vajalikud looduslikud alad
Jaanus Terasmaa, Raimo Pajula

põhjal nõustus enamik vastajatest (90%) väidetega,
et keskkonna olukord on otseselt seotud elukvaliteediga ning loodust säästmata ei saa majandust
järjepidevalt arendada. Eesti inimesed nõustuvad,

Et ökosüsteemid suudaksid kompenseerida res-

et pikas perspektiivis aitab investeerimine meie

sursse, mida inimene keskkonnast võtab, ja tasa-

looduslikku kapitali ja ökosüsteemide hea seisundi

kaalustada keskkonda paisatavaid jäätmeid, on

kindlustamisse riigil raha kokku hoida ja inimeste

oluline, et säiliks piisavalt looduslikke kooslusi ja

heaolu paremini tagada.

liike. Ökosüsteemiteenuste tagamise eeltingimus

Ökosüsteemiteenuste rahalise väärtuse leidmist

ongi looduslike alade suur osakaal ja pärismaiste

raskendab asjaolu, et tegemist on avaliku hüvega,

liikide laialdane levik ning nende hea seisund.

millel puudub turuhind ja seetõttu võib see jääda

Ökosüsteemiteenuste mõiste seob omavahel

sageli alahinnatuks. Ökosüsteemiteenustele raha-

ökoloogia ja majanduse ning lähtub inimkesksest

lise väärtuse leidmine aitaks mõista, et majanduse

maailmavaatest, mis keskendub kasule, mida ini-

ja heaolu kasv on siiani tulnud looduskeskkonna

mene looduselt saab. Praegu kasutatakse ökosüs-

arvelt. Ühtlasi võimaldab see leida tasakaalu

teemiteenustest rääkides nelja alajaotust:

konkureerivate vajaduste vahel ja jõuda jätkusuutlikumate lahenditeni.

• varustusteenused (toit, vesi, energia, tooraine,
geneetiline ressurss jne);
• reguleerivad teenused (kliima, vee, õhu kvali-

Ökosüsteemide seisundi hindamine ja
selle säilitamiseks vajalikud meetmed

teedi, kahjurite regulatsioon, vee puhastamine,

Ökosüsteemi hea seisundi tagamise põhimeet-

tolmeldamine jne);

mena on Eestis seni kasutatud keskkonnamakse ja

• kultuuriteenused (rekreatsioon, esteetilised,

-tasusid. Ökoloogiline maksureform tähendab

hingelised ja religioossed väärtused, haridus,

maksusüsteemi ümberkorraldamist selliseks, et

teadus jne);

maksustatakse rohkem loodusvarade tarbimisega

• tugiteenused (fotosüntees, aine- ja veeringe,
mullateke jne).

kaasnevat keskkonnakahjulikku tegevust ja vähendatakse eelkõige tööjõu maksustamist.
Paraku ei ole areng soovitud suunas olnud nii

Üks olulisi ökosüsteemide funktsioneerimise

kiire kui algselt loodeti ja ökoloogiline maksure-

ja inimeste elukvaliteedi aluseid on elurikkus.

form on takerdunud kompromisside otsimise taha.
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Keskkonnamaksude eesmärk on motiveerida tar-

Kaitstavad alad

bijaid keskkonda vähem kasutama: rakendatakse

Looduslikus või sellele lähedases seisundis

kütuseaktsiisi, elektriaktsiisi, pakendiaktsiisi, raske

ökosüsteemide kogupindala ja säilimispotentsiaali

veokimaksu ja mootorsõidukiaktsiisi. Keskkonna-

kajastav integreeritud näitaja on kaitstavate alade

tasu erineb keskkonnamaksust selle poolest, et

üldpindala. Kaitstavate alade üldpind suurenes

seda maksavad tootjad, seega arvestatakse see

hüppeliselt 2004. aastal seoses Eesti liitumisega

toodete ja teenuste tootmiskuludesse. Eesmärk on

Euroopa Liiduga ning Natura 2000 loodusalade

motiveerida ettevõtteid rakendama tootmise kesk-

ja linnualade võrgustiku moodustamisega. Kõigi

konnamõju vähendamise meetmeid. Keskkonna-

kaitstavate alade pindala kokku oli 2014. aastal

tasu omakorda jaguneb loodusvara kasutusõiguse

keskkonnaregistri järgi 15 500 ruutkilomeetrit, üle

tasuks (ressursitasu) ja saastetasuks. Keskkonnata-

kolmandiku Eesti territooriumist.

sul on olnud keskkonnateadlikkuse tõstmisel kindel

2009. aastal algatati Euroopa regionaalarengu

roll: tegemist on riigi selge signaaliga ettevõtetele.

fondi ﬁnantseerimisel kaitsekorralduskavade

Kuigi keskkonnatasu mõjuanalüüsi järgi ei ole selle

koostamise protsess, et koostada 2015. aastaks

mõju keskkonnakasutusele ja -kvaliteedile otseselt

need kõigile kaitsealadele.

täheldatav, on statistikaameti andmetel paljud näitajad ökoloogilise tasakaalu ja keskkonna sidus-

Looduslike elupaikade pindala

valdkondades muutunud positiivsemaks. Siiski on

EL-i loodusdirektiiviga kaitstavate elupaikade

Eesti paljude ökoloogilise tasakaalu ja ressursika-

(nn Natura alade) kogupindala Eestis oli 2013. aas-

sutuse näitajate põhjal Euroopa Liidu liikmesriikide

tal 8806 ruutkilomeetrit. See hõlmab metsa-, soo-,

seas tagasihoidlikul kohal, seda peamiselt energia-

niidu-, vee- ja rannikuelupaiku. Mitme koosluse-

tootmisest johtuva suure keskkonnakoormuse tõttu.

tüübi puhul (nt metsad ja sood) võib andmetest
siiski järeldada nende pindala vähenemist. Soode

Looduslikud alad

puhul on pindala vähenemist põhjustanud metsas

Looduslike alade ehk puhveraladena kõige laie-

tumine kuivenduse mõjul, aga ka uute turbakae-

mas mõistes võib käsitleda ökosüsteemide osa,

vandusalade rajamine looduslikesse soodesse.

milles on valdavad looduslikud protsessid ning

Metsaelupaikade pindala on vähenenud põhili-

domineerivad pärismaised liigid oma loomulikus

selt majandusmetsades toimunud raie ja osalt ka

keskkonnas (looduslikes elupaikades).

arendustegevuste tõttu.

Looduslikele liikidele elupaikade pakkujana
on olulised funktsionaalse tähtsusega puhver

Looduslike elupaikade ja

alad pargid, metsikumat tüüpi aiad ja osaliselt

ohustatud liikide seisund

mahepõllunduse alad. Linnakeskkonnas on bio-

Looduslike elupaikade üldine seisund on kõikide

loogilise mitmekesisuse seisukohast olulised ka

tüüpide keskmisena mõnevõrra paranenud. Olu-

jäätmaad, mille hulk linnaruumi korrastamise

liselt on olukord paremaks läinud magevee-elu-

tõttu järjest väheneb. Puhveralad kannavad olu-

paikade osas tänu reostuse vähendamisele ja

list osa ökosüsteemi teenustest, (taas)toodavad

veekvaliteedi parandamisele EL-i rahastuse toel.

inimese heaoluks vajalikke loodusressursse ning

Olulisel määral on paremaks muutunud ka niidu-

puhverdavad keskkonnale avalduvat inimmõju.

elupaikade seisund, sest EL-i loodushoiutoetused

Looduslikud alad hoiavad alal looduslike liikide

on võimaldanud niitusid ja puisniitusid taastada ja

asurkondi, ökoloogilisi seoseid ja Eestile iseloomu-

taaskasutusse võtta. Soode, metsade ja ranniku

likke kooslusi tervikuna ning tagavad loodusliku

elupaikade seisund on jäänud üldjoones samaks.

aine- ja energiaringe. Ühtlasi hoiavad sellised alad

Ohustatud liikide looduskaitseline seisund on

Eesti tervikliku ökosüsteemi säilenõtkena.

viimase viie aasta jooksul oluliselt paranenud.
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Kui 2009. aastal oli soodsas seisundis vaid 24%

ka sotsiaalsed ja loodusväärtused. Eestis levib üha

peaaegu sajast sellisest liigist, siis 2013. aastal

enam arusaam, et loodusalade kahjustumine ja

hinnati soodsas seisundis olevaks juba 54% liiki-

sellest tulenev ökosüsteemiteenuste kadu on pikas

dest. Kahjuks on aga ikka veel veidi üle kolmandiku

perspektiivis palju kulukam kui võimalik lühiajaline

liikidest halvas või ebapiisavas seisundis ja nende

kasum.

asurkondade elujõuline säilimine ei ole tagatud. Nii

toetusaluse pindala kasvuga üldisel tõusukursil.

Loodusressursside tarbimine
Liisa Puusepp, Margus Pensa,
Martin Küttim, Mihkel Kangur

Eesti ökosüsteemide seisundi

SE21 üks eesmärke on saavutada aastaks 2030

võrdlus muu maailmaga

loodusvara kasutamine viisil ja mahus, mis kind-

Riikide keskkonnaalase tulemuslikkuse indeksi EPI

lustab ökoloogilise tasakaalu. Enamasti mõel-

(Environmental Performance Index) 2012. aasta

dakse loodusvara all maavara, eelkõige põlevkivi

aruande järgi oli Eesti suhteliselt kehval kohal (132

ja ehitusmaavara, kuid siia kuuluvad ka teised

riigi seas 54. kohal ja keskkonnaalase tegevuse

heaolu ja majanduskasvu huvides kasutatavad

tulemuslikkuselt viimasel aastakümnel 128. kohal).

loodusressursid. Loodusvara tarbimisega kaas-

See põhjustas diskussiooni ka Eesti ajakirjanduses

nevad aga looduse häiringulised muutused. Nende

ja keskkonnaministrile suunatud arupäringu riigi-

mõju sõltub häiringu intensiivsusest ja kestusest

kogus. Põhijäreldus oli, et peamiselt on probleem

ning keskkonna seisundist enne häiringut. Loo-

meie põlevkivitööstuse suures keskkonnamahuku-

dusressursi tarvitamisega kaasneva muutuse

ses ja metoodika ebatäiuslikkuses. EPI 2014 aru-

kestusest või intensiivsusest olenemata mõjutab

ande järgi on Eesti olukord juba tunduvalt parem:

see inimese heaolu ja riigi kui terviku arengut.

praegu oleme 20. kohal – eespool sarnase aja-

Aruandes antakse ülevaade olukorrast ressursside

looga lähinaabritest (Läti oli 40., Leedu 49., Vene-

tarbimises järgmistes valdkondades: metsandus,

maa 73.) ja mitte kaugel Skandinaavia maadest

põllumajandus, veekasutus, kalandus, maavarad.

(Soome oli 19., Rootsi 9. ja Norra 10.). Ühtlasi on

Peatükk on üllatavalt vähekriitiline, nimetatud

Eesti koos Sloveeniaga üks kiireima arengu teinud

häiringulisi muudatusi käsitletakse vaid põgusalt.

riike Euroopas viimase kümne aasta keskmisena:

Kokkuvõttes öeldakse, et mida enam on mahe-

poollooduslike koosluste hooldustoetuste kui ka
Natura 2000 metsatoetuste kogusummad on koos

muutus positiivses suunas on 16%. Lisaks üldisele

ja intensiivpõllumajanduslike võtete rakendamine

keskkonnaalase tulemuslikkuse indeksile on Eesti

tasakaalus ja kontrollitud, mida enam metsi

olukord ka ökosüsteemi elujõulisuse (Ecosystem

raiutakse nende juurdekasvuga samas tempos,

Vitality) ning elurikkust ja elupaiku (Biodiversity

seda jätkusuutlikumalt tegutsetakse. Aruandes

and Habitat) kajastavate näitajate puhul para-

leitakse, et neis asjus liigutakse Eestis küllaltki

nenud. Näiteks ökosüsteemi elujõulisuse näitaja

jõudsalt jätkusuutliku majandamise suunas. Kui

alusel on Eesti maailmas 15. kohal. Kokkuvõttes

kalavarude puhul tunnetatakse puudujääke ja

öeldakse, et alates SE21 vastuvõtmisest on Eesti

nähakse intensiivses väljapüügis probleemi, siis

seadusandluses, keskkonnatasude süsteemis

veest kui loodusvarast räägitakse oluliselt vähem.

ja kaitsealade korraldamises paljugi paremaks

Kuigi Eestis jääb veekasutuse indeks alla 4%, mis

muutunud – nii siseriiklikult kui ka võrdluses

viitab riigi jätkusuutlikule veetarbimisele, on

muu maailmaga. Alahinnata ei saa üldist kesk-

põlevkivi kaevandamisega seotud veekasutuse

konnateadlikkuse muutust nii kodaniku kui ka

küsimused paljuski läbi analüüsimata. Siin tuleb

riigi tasandil: rikkust ei nähta mitte enam ainult

aga silmas pidada, et mitte kõik inimtegevusega

majanduslikus edus, olulisele kohale on tõusmas

esile kutsutud häiringulised muutused ei ole nega-
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tiivse mõjuga. Paljude pikaajaliste tegurite mõjul
on mõnes ökosüsteemis kujunenud omapärane,
mitmekesisust tagav tasakaal. Näiteks on pideva
niitmise ja/või karjatamise tagajärjel tekkinud liigi-

Keskkond, tervis ja heaolu
Kati Orru, Antti Roose, Mare Ainsaar,
Ronald Gutmann, Martin Gauk,
Hans Orru

rikkad poollooduslikud kooslused. Nende säilimise
nimel tuleb jätkata nende hooldamist.

Viimastel aastatel on hakatud tähelepanu pöörama
keskkonna kvaliteedi mõjule inimeste tervisele ja

Jääkained
Tiit Vaasma, Egert Vandel,
Margus Vetsa

heaolule. Ökosüsteemiteenused on eelkõige olulised inimese turvalisuse ja igapäevaste vajaduste
rahuldamiseks, kuid need kujundavad ka meie
enesetunnet ja rahuloluhinnanguid. Puhta õhu

Autorid väidavad, et kasvuhoonegaaside heitmed

ja joogivee kättesaadavus on igapäevase ainevahe

kokku on Eestis võrreldes rahvusvahelistes kokku-

tuse ja tervise alus. Ligipääs rohealadele on eriti

lepetes sätestatud baasaastaga tunduvalt vähene-

oluline linnades, kus need lisaks esteetilisele

nud. Viimase kümne aasta jooksul on heitkogused

naudingule pakuvad suhtlemis- ja sportimisvõima-

kõikunud peamiselt ökosüsteemide seotava mahu

lusi, puhastavad linnaõhku, juhivad ära üleliigse

muutuste tõttu. Viimasel kümnendil on märgata-

vihmavee ning aitavad toiduvarusid kindlustada.

valt kasvanud taastuvenergia tootmine ja tarbimine,

Keskkonna olukord mõjutab inimese rahul-

mis oli ka SE21 üks olulisi eesmärke ökoloogilise

oluhinnanguid kaheti. Ühelt poolt mõjutavad

tasakaalu saavutamisel. Õhu kvaliteeti halven-

õhusaaste, ebakvaliteetne joogivesi, müra ja ekst-

davate heitmete kogused on sarnaselt kasvu

reemsed kliimatingimused inimese tervist. Teisalt

hoonegaasidele alates 1990. aastast märgatavalt

mõjutab keskkonnategurite tõttu kõrgenenud

vähenenud. Vee reostuse valdkonnas on edusam-

füsioloogiline stress otseselt meie närvisüsteemi,

mud olnud muljetavaldavad: rajatud ja rekonst-

põhjustades ärritust ja häiritust ning alandades

rueeritud on palju reoveepuhastusjaamu. Veevaru

meie hinnanguid oma psühholoogilisele heaolule.

seisukohast võib välja tuua, et üldiselt on enamiku
Eesti põhjaveekogumite seisund hea, välja arvatud

Keskkonnast häiritus ja

mõni probleemne piirkond. Siseveekogude seisund

psühholoogiline heaolu

on meil valdavalt hea, kuid murekohaks jääb Peipsi

Inimeste psühholoogilise heaolu ja keskkonna-

järv. Sarnaselt Peipsile mõjutab ka rannikumere

seisundi vahelised seosed on komplekssed. Kesk-

seisundit aastakümnete pikkune reostus, mis on

konnastressi uuringud näitavad, et kokkupuude

visa kaduma. Tekkinud suurtele tööstusjäätme-

kemikaali, müra või muu häiriva teguriga põhjustab

kogustele ei ole seni edukalt rakendatavaid taas-

ärrituse tagajärjel aktiivsust autonoomses närvi

kasutusvõimalusi leitud. Keskkonnatasud ei ole

süsteemis ja ajus, mõjutades meie füsioloogiat ja

ettevõtjaid piisavalt motiveerinud vähem saastama

emotsioone. Olenevalt inimese tundlikkusest (mis

ega loodusressursse säästlikumalt kasutama. Posi-

sõltub tervise üldseisundist, vanusest, soost jms)

tiivne on, et olmejäätmete teke elaniku kohta on

kujuneb ärritus, mis alandab rahuloluhinnanguid.

viimastel aastatel languses. Olmejäätmete liigiti
kogumine vähendab olmejäätmete ladestamist ja

Reostuse tunnetamine ja hirm

suurendab taaskasutamist.

mõjude ees kui terviserisk
Lisaks saastega kokkupuutele ja füsioloogiast tingi
tud ärritusele mõjutab subjektiivne riskitunnetus
ja hirm keskkondlike tervisemõjude ees inimeste
psühholoogilist heaolu ja tervist. Näiteks õhusaaste
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tunnetamine ja saastega seotud terviseriskide kõr-

pööratud tervisemõjule, mis jääb riiklike nõudmiste

geks pidamine võib avaldada õhusaaste otseste

alt välja. Inimeste rohealadele lähemale liikumise

füsioloogiliste mõjudega võrreldes olulisematki

(eeslinnastumise ja maakasutuse intensiivistamise)

tervisemõju.

sotsiaalne, tervistav ja ka ökoloogiline mõju vaja-

Eesti elanikud suhtuvad keskkonna tervise

vad põhjalikumat hindamist.

mõjudesse EL-i keskmisega võrreldes veidi rahu-

Teiseks näitavad eespool nimetatud trendid

likumalt, ent hirm on suurenemas. Võimendunud

sotsiaalsete riskide võimalikku kuhjumist üldiselt

hirm keskkondliku mõju ees võib olla seotud vii-

haavatavamatesse ühiskonnagruppidesse (sh

mastel aastakümnetel üldiselt suurenenud tähele-

krooniliselt haiged, vanurid ja lapsed). Tuleks tähe-

panuga elukeskkonna turvalisusele ja keskkonnast

lepanu pöörata sellele, et keskkonnaprobleemid

hoolimisele.

võivad süvendada juba olemasolevaid sotsiaalseid

Eesti Terviseuuringu 2006 tulemuste põhjal

probleeme

võib öelda, et kõige enam on inimesed häiritud

Kolmandaks, ühiskondlikud arengud, sealhul-

tänavamürast, halvast joogiveest ja liiklusest

gas linnastumine ja inimtegevusega kaasnev suu-

tulenevast õhusaastest, sealjuures on häirituid

renev surve rohealadele, ühiskonna vananemine

kõige enam vanusegrupis 35–44 eluaastat. Keh-

ja sellega kaasnev krooniliste haiguste osakaalu

vemas majanduslikus olukorras, nõrgema ühis-

kasv võivad keskkondlike tervisetegurite negatiivset

kondliku seostatuse ja tervisega inimesed on nii

mõju võimendada.

sotsiaal-majanduslikest kui ka keskkonnariskidest

Pikemaajalise strateegilise planeeringuta linna-

haavatavamad ja seepärast tunnetavad neid mõju-

liste alade kiire laienemine teeb linnadest paljude

sid teravamalt. Ootuspäraselt on linnaelanikud

keskkonna- ja terviseprobleemide keskpunktid.

võrreldes maa-asulate elanikega keskkonnateguritest enam häiritud, sest ilmselt on maal vähem
häirivaid tegureid. Joogivee seisundist on häiritud
pigem väiksemate ja vaesemate leibkondade ini-

Keskkonnateadlikkus ja
keskkonnakäitumine
Tiiu Koff, Arko Olesk

mesed nii maal kui ka linnas
Alapeatükis võetakse vaatluse alla, kuivõrd kehKokkuvõte

tib eestlaste omamüüt meist kui rahvast, kes on

Säästev Eesti 21 strateegias sätestatud keskkonna-

loodusega säilitanud erilise sideme. See alaosa

tervise mõjurite olukord on viimase 10 aasta jooksul

vaatleb eestlaste keskkonnateadlikkuse ja kesk-

paranenud: õhusaaste on mõningal määral vähe-

konnakäitumise alast andmestikku ning analüüsib

nenud, kvaliteetse joogiveega varustatute hulk on

keskkonnateadliku käitumise edendamiseks loodud

suurenenud ja ligipääs rohealadele on paranenud.

meetmeid. Kaardistatakse mitmesuguseid keskkon-

Nende positiivsete arengute kõrval tuleb aga näha

nateadlikkuse edendamise projekte, samuti hinna-

ka probleeme.

takse kodanikuühiskonna aktiivsust ja kaasatust.

Esiteks ei pruugi positiivsed arengud kajastuda
inimeste tervises ja heaolus. Kuigi inimeste elu-

Mis on keskkonnateadlikkus?

iga on pikenenud, siis hinnangud oma tervisele ja

Säästva Eesti Instituudi 2014. aastal koostatud

heaolule ei ole paranenud, tervena elada jäänud

sõnastik deﬁneerib keskkonnateadlikkust kui

aastate arv ei ole suurenenud eeldatava elueaga

inimeste faktilisi teadmisi keskkonnaseisundist

samavõrra. Kinnitust leiab läänemaailmas juba

ja -murest; inimese ja keskkonna vahelise suhte

varem täheldatud tendents, et sotsiaal-majandus-

ja mõju mõistmist ning valmisolekut neid oma

liku heaolu paranedes kasvab nõudlikkus kesk-

tegevuses arvestada. Sellele lähedane mõiste on

konnakvaliteedi suhtes. Seni on vähe tähelepanu

keskkonnateadvus (environmental consciousness),
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mille kujundamise põhilise vahendina nähakse

mille pärast küsitletav ise enim muret tunneb. Siin

keskkonnaharidust. Keskkonnateadvuse all mõiste

oli eestlaste suurim mureallikas kasvav prügikogus

takse inimeste arusaamist keskkonnaseisundist,

(52%, ELi keskmine 43%), millele järgnesid kemikaa-

selle väärtustest ja seostest heaoluga. See ei pruugi

lide mõju tervisele ning vee- ja õhureostus. Selle

sisaldada terviklikku ettekujutust keskkonnasei-

osas oli Eesti küll Euroopa Liidu riikide hulgas vii-

sundi eri tahkudest ning põhjustest ja tagajär-

maste seas, keskmiselt peeti õhureostust Euroopa

gedest. Keskkonnateadvus on otseselt seotud

Liidus kõige murettekitavamaks probleemiks.

valmisolekuga tarbida keskkonnahoidlikult.

Eurobaromeeter esitas 2014. aasta vastajatele

Tavakasutuses hõlmab keskkonnateadlikkuse

tegevuste nimekirja ja küsis, milliseid neist on vas-

mõiste ka keskkonnateadvust, kuid täpsema

tajad teinud viimase kuu jooksul. Selle kohaselt on

analüüsi huvides on nende eristamine kasulik.

eestlased Euroopa Liidus kõige ükskõiksema vee-

Senini kujutatakse keskkonnakäitumist sageli ette

ja energiasäästliku käitumisega rahvas (energiat

lineaarse ahela mudelina, kus keskkonnaalastele

oli säästnud 33%, vett 18%). Üle EL-i keskmise oli

teadmistele järgnevad hoiakud, mis viivad seejärel

keskkonnasõbraliku transpordiviisi valik ja koha-

keskkonnasõbraliku käitumiseni. Uuringud on näi-

like toodete eelistamine. Levinuim käitumisviis on

danud, et selline lineaarne mudel on ekslik. Tead-

prügi sortimine, kuid ka selle osakaal oli 2011. aasta

likkuse ja käitumise vahel valitsevat lõhet selgitada

küsitlusega võrreldes langenud. Mitmesuguste

püüdvad uuringud on jõudnud isegi väiteni, et

uuringute tulemustest on näha, et eestlased eelis-

faktidel põhinevatel ja inimeste ratsionaalsusele

tavad tegevusi, mille mõju on kõige vahetumalt

panustavatel lähenemistel ei ole käitumisele olulist

tajutav ning on passiivsemad abstraktsemate ja

mõju. Teadlikkuse asemel hinnatakse käitumise

globaalsemate keskkonnahädade korral. Edusam-

olulisemaks mõjutajaks emotsionaalsusega seon-

mud tajutavamate tegevuste vallas (näiteks prügi

duvat teadvust. Inimeste faktiteadmiste uurimine

sortimine või koristustalgud) võivad olla põhjus,

ei pruugi anda pilti nende tegelikust käitumisest,

miks on Eurobaromeetri 2014. aasta küsitluses

keskkonnahoidliku käitumise murekohtade selgi-

mõnevõrra suurenenud arvamus, et kodanikud

tamisel tuleb pöörata tähelepanu käitumist soo-

teevad keskkonna kaitseks piisavalt (22 %-lt 33-le).

dustavatele või takistavatele tingimustele

Keskkonnaministeeriumi tellitud keskkonna
õiguse alase teadlikkuse uuring 2013. aastast

Eesti elanike keskkonnateadlikkus

leidis, et keskkonnainfot on iseenesest palju, ent

ja keskkonnakäitumine

see ei ole tõhusalt kättesaadav, selle sisu ei ole

2014. aastal Turu-uuringute AS-i tehtud Eesti elanike

tavakodanikele arusaadav ega tekita soovi osaleda.

keskkonnateadlikkuse uuringu kohaselt peab väga

Vastustes ilmnenud suhtumise iseloomustamisel

suur osa (90%) vastajaskonnast ennast keskkonna-

kasutati osalusheitumuse mõistet, tähistades sei-

teadlikuks, sh 20% koguni väga teadlikuks. Kõige

sundit, kus inimene küll soovib midagi teha, ent

enam soovisid küsitletud, et rohkem tähelepanu

on niivõrd kaua ebaõnnestunud, et ei usu enam

pöörataks mere puhtusele, metsadele, loodusres-

oma võimalusse seda saavutada.

sursside säästlikule kasutamisele ja õhu puhtusele.
Vahetu looduskogemus on aga eestlaste seas

Eesti õpilaste üldine keskkonnateadlikkus

taandunud. Varasemaid küsitlusi arvestades on ala-

2002. aastal lisandus Eesti koolide riiklikku õppe

tes 1983. aastast vastajate arv, kes käivad enda hin-

kavasse läbiv teema „Keskkond ja säästev areng”.

nangul looduses sageli või mõnikord, vähenenud

See lähtub põhimõttest, et kujundatakse mitte

umbes ühe protsendi võrra aastas. Eurobaromeetris

ainult teadmisi, vaid ka kodanikuaktiivsust, moti-

2014. aastal kasutatud küsimus oli püstitatud isik-

vatsiooni ning oskusi ise oma elukeskkonna hüvan-

likumalt – paluti nimetada viis keskkonnaküsimust,

guks ning parandamiseks midagi ette võtta.
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PISA 2006. aasta uuringus osutus Eesti õpilaste
keskkonnateadlikkus kõrgemaks kui uuringus

Kokkuvõte keskkonnapeatükist
Mihkel Kangur

osalenutel keskmiselt. Eesti õppekeelega koolide õpilased tähtsustasid seejuures keskkonna-

Globaalsel tasandil toimuvad keskkonnamuutu-

probleeme enam kui vene õppekeelega õpilased.

sed mõjutavad ka Eestit; meie huvi ja kohustus

Eesti õpilased tundsid rohkem muret õhusaaste,

on aidata keskkonnariske ennetada ja kõrvaldada.

energianappuse ja veepuuduse pärast, vene koo-

Globaalsete probleemide taustal eristub Eesti

lide õpilased aga tuumajäätmete käitlemise pärast.

oma puhta loodusega. Tänu looduslikele tingimus-

Kui eesti õpilaste arvates õhusaaste, veepuudus ja

tele ja väikesele rahvaarvule on Eesti keskkonnasei-

energianappus süvenevad märkimisväärselt, siis

sund väga hea. Ulatuslik osa meie territooriumist

vene koolide õpilased ilmutasid võrreldes OECD

on kaitse all; looduslähedases seisundis olevate

keskmisega äärmuslikku optimismi. Muret teki-

ökosüsteemide hulk on piisav, et võimaldada

tab tõsiasi, et nii eesti kui ka vene õpilaste säästva

inimtegevusega tekitatavate mõjude puhverdust

arengu alane vastutustunne oli väiksem kui OECD

ja tagada kogu süsteemi säilenõtkus.

küsitluses osalenute keskmine.

Paljude näitajate osas on viimase kümnendi

Muu huviharidusega võrreldes on loodushari-

jooksul Eesti keskkonnaseisund oluliselt parane-

duse olukord tagasihoidlik. 2012. aasta andmetel

nud. Peamiselt Euroopa Liidu seatud nõuete tõttu

oli Eestis 76 995 huvikoolide töös osalevat last,

ja ka nendega kohanemiseks antud toetuste abil

kuid vaid 2434 (3,2%) neist õppis loodus- ja teh-

oleme oluliselt vähendanud keskkonda paisatavate

nikavaldkonna õppekavadel.

jäätmete koguseid. Pöörame rohkem tähelepanu

Haridus- ja teadusministeeriumil puudub

looduse kaitsmisele. Puhta joogivee ja rohealade

praegu selge roll ja positsioon keskkonnahariduse

kättesaadavus elanikkonnale on paranenud. Koos

võrgustikus. Ministeeriumi põhiroll peaks olema

keskkonna seisundi üldise paranemisega on para-

strateegiliste suundade näitamine.

nenud ka meie inimeste tervisenäitajad.
Tänu investeeringutele on heas looduslähedases

Kokkuvõtteks keskkonnateadlikkusest

seisundis olevate puhveralade ja jäätmemajanduse

Eestlased hindavad oma keskkonnateadlikkust

olukord Eestis viimasel kümnendil oluliselt para-

kõrgelt, kuid hoiakute ja käitumise poolest jääme

nenud. Keskkonda paisatavatele jäätmetele ja

paljude näitajatega siiski EL-is viimaste sekka.

ressursside hankimisele kehtestatud piirmäärad

Keskkonnasõbraliku käitumise peamisi barjääre

on andnud ettevõtete käitumise muutmisel posi-

ei näi olevat mitte info puudus probleemide ole-

tiivse efekti. Samas ei ole aga keskkonnatasude

muse kohta, vaid usu puudumine isiklikku panuse

muutmine soovitud mõju kaasa toonud.

mõjusse ja sellest tulenev võimalike käitumisvii-

Üha enam levib arusaam, et meid ümbritsev

side valik. Seejuures hindavad eestlased kodumaa

elurikas ökosüsteem pakub mitmesuguseid teenu

keskkonna seisundit valdavalt heaks, mis tingib

seid, mille kvaliteet on pikemas perspektiivis ini-

ilmselt ka selle, et probleeme tajutakse võrreldes

meste heaolu tagamiseks olulisem kui toorainest

naabermaadega vähem või väiksemana. Valdav

saadav lühiajaline kiire kasum. Ökosüsteemitee-

osa üksikisikutele suunatud keskkonnaalastest

nuste hinna määratlemine ja selle arvestamine

tegevustest keskendub teadmiste jagamisele.

majanduse korraldamisel aitab leida kompromisse

Keskkonnaharidus on tarvis laialdasemalt lahti

otseste majandushuvide ja rahaliselt raskemini

mõtestada kui säästva arengu haridus, kui terviklik

mõõdetavate väärtuste vahel.

käsitlus majandusest, keskkonnast, kultuurist ja
sotsiaalvaldkonnast.

Eestlased peavad ennast kõrge keskkonnateadlikkusega ja loodusega tihedalt seotud rahvaks. Ent
keskkonnasõbralike hoiakute ja käitumise poolest

Eia 2014/2015: Lõksudest välja?

303

TAASISESEISVUNUD EESTI KOLM AASTAKÜMMET INIMARENGU LUUBI ALL

jääme mitme näitaja poolest EL-i rahvaste seas

ajaloolistes tegelastes, ajaloolistes tähtpäevades,

viimaste hulka. Inimestele suunatud keskkonna-

rahvakalendris jne. Kultuuriruumi elujõulisus on

haridustegevused keskenduvad peamiselt tead-

eesmärgina, pealegi arengu põhieesmärgina, Eesti

miste jagamisele, kuid ei aita kaasa loodushoidlike

jätkusuutliku arengu strateegiale ainuomane. Selle

väärtushinnangute kujunemisele. Globaalsete ja

valdkonna iseloomustamiseks on statistikaameti

abstraktsemate probleemide puhul (näiteks kliima-

näidikutes kasutatud rahvaarvu dünaamikat (eesti

muutused) puudub inimestel usk isikliku panuse

rahva säilimist), eesti keele kasutamist ja kultuuris

andmise vajadusse ja mõjusse ning valmisolek

osalemist. Võrdlusandmeid teiste Euroopa Liidu

käitumist muuta on seega väiksem.

riikidega pakuvad Eurobaromeetri uuringud aasta
test 2007 ja 2013.

Viimase kümnendi jooksul on Eesti teinud
”keskkonnahoidliku
ja loodust säästva eluviisi

pakuvad väga mitmekesiseid tõlgendusvõima-

korraldamisel suuri pingutusi ning paljudes sek-

lusi, on vajalik selgitus, et selle peatüki autorid

torites võime saavutatuga rahule jääda. Puhas

lähtuvad kultuuriruumi analüüsis mitte rahvus-

ja elurikas looduskeskkond muutub maailmas

likkusest kui ideoloogilisest mõistest, vaid kul-

üha haruldasemaks, kuid selle väärtustamine ei

tuuride ja keelte mitmekesisuse väärtustamisest

ole eesti inimestele piisavalt omaseks saanud.

ökoloogilises, etnograafilises, kommunikatiivses

Hea keskkonnaseisund ja puhas loodus annavad

ja kultuurisotsioloogilises mõttes. Nii nagu elu-

meile suurepärased lähtetingimused kujundada

rikkuse säilitamine tänapäeva globaliseeruvas ja

jätkusuutlik riik, millega võiksime muule maail-

tehnoloogiatest sõltuvas maailmas, nii eeldab ka

male eeskujuks olla. (EIA 2014/2015, lk 187)

rahvuskeelte ja kultuuride mitmekesisus teatud

Kuna nii kultuuri kui kultuuriruumi mõisted

tingimuste olemasolu.
Kultuuriruumi võibki mõista nende tingimuste

4. EESTI KULTUURIRUUMI ARENG
TOIMETAJA MARJU LAURISTIN

kompleksina. Kultuuride mitmekesisus eeldab nii
eri kultuuriruumide olemasolu kui ka nendevahe
list läbikäimist. Kultuuriruumi jätkusuutlikkus

Sissejuhatus

tähendab kultuurile omaste märksüsteemide ja
kultuurikoodide, tekstide ja sotsiaalsete prakti-

Eesti kultuuriruum iseendast ei ole teaduslikult

kate edasikandumist põlvest põlve ning nende

rangelt määratletav, olles pigem metafoor, mille

kasutamisoskust ja väärtustamist kultuuride

lätteks on põhiseaduse preambulis sõnastatud

vahelises kommunikatsioonis, uute tähenduste/

Eesti riigi eesmärk tagada eesti rahva ja kultuuri

tekstide loomisel, sh ka kohanemisvõimet uute

kestmine läbi aegade. SE21-s on kultuuriruumi

tehnoloogiatega ja muutuvate ühiskondlike

mõiste lahti mõtestatud kui ühiskonnaelu kor-

suhetega. Selline sotsiaalteaduslik lähenemine

raldus, mille kandjaks on ennast eestlastena

ei hõlma kultuurinähtuste ja protsesside sisu või

määratlevad ja eesti keeles suhtlevad inime-

vormi tõlgendamist mingi normatiivse (esteetilise,

sed. Eesti kultuuriruumi iseloomustavad niisiis

eetilise, ideoloogilise) kriteeriumi alusel.

eesti traditsioonil põhinevad tavad käitumises,

Siinses peatükis esitatud statistikale ja uuringu-

suhetes, elukorralduses. Eesti kultuuriruum on

tele toetuv pilt keelekasutuse ja kultuuritarbimise

materialiseerunud eestilikus loodus- ja elukesk-

trendidest on vaid üks võimalik viis kultuuriruumi

konnas, samuti eestilikus märgilises keskkonnas:

kestlikkuse mõõtmiseks. Peatüki põhifookus on

suhtluskeeles, sümboolikas, isiku- ja kohanime-

kultuuri kommertsialiseerumise ning digipöör-

des, värvieelistustes, ehitus- ja kodukujundusta-

dega kaasneval kultuurinihkel. Rõhutatakse, et

vades, üldtuntud kunsti- ja kirjandusteostes ning

Eesti kultuuriruumi kestlikkuse proovikiviks ongi
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võime luua sildu rahvuskultuuri traditsiooniliste

393 keelt, mida emakeelena kõneleb üks miljon

väärtuste ning uues globaalses keskkonnas kuju-

või rohkem inimest. See on 5,5% maailma keelte

nevate digitaalsete eneseväljendusvahendite ning

arvust. Viimase, 2011. aasta rahvaloenduse andme-

kultuuris osalemise võimaluste vahel.

tel kõneleb Eestis eesti keelt emakeelena 887 216

Eelnevast lähtudes püütakse vastata järgmistele
küsimustele:

inimest. Eesti keelt emakeelena kõnelejate hulka
väljaspool Eestit on keeruline hinnata, eriti praegu

Milline on eesti keele positsioon maailmas ja

kiiresti suurenenud rände olukorras. Enne suurema

Eestis? Milline on Eesti kultuuri võimekus rahvus-

rände algust hinnati eestlaste hulka väljaspool

vahelisel areenil? Kui aktiivselt osaleb Eesti ela-

Eestit 160 000-le, praeguseks on arvukus ilmselt

nikkond kultuurielus? Kui suured on erinevused

kasvanud. Ka üsna pessimistliku hinnangu alusel

elanikkonna rühmade kultuuriaktiivsuses? Kuidas

peaks eesti keelt emakeelena kõnelejaid olema

muutub kultuuritarbimine põlvkondade vahetu-

maailmas kokku vähemalt üks miljon. Seega kuu-

des? Kui püsikindel on rahvusvahelistumise ja

lub eesti keel kõnelejate arvukuse poolest maailma

digitaalse pöörde mõjude suhtes Eesti kultuuri

keelte tippu.

üks kesksemaid ja omapärasemaid vorme, laulukultuuri audiovisuaalse kultuuri esiletõus? Kuidas

Seega on rõõmustav, et eestlased on rahvus”kultuuriliselt
ja poliitiliselt suutnud eesti keelele

toimub eestikeelse kirjavara ja muu Eesti kultuuri

tagada kindlaima positsiooni, mis kõnelejate

pärandi kättesaadavaks muutmine digitaalses

arvukust ja asendit arvestades on võimalik.

maailmas?

Tuleb aga arvestada, et eesti keel esimese kest-

ja tantsupidude traditsioon? Kuidas mõjutab Eesti

likusklassi keelena on oma väiksuse tõttu siiski

Eesti keele kestlikkus
Martin Ehala

piiripealne, mistõttu ei saa saavutatut võtta iseenesest mõistetavusena – see on olnud pideva
sihikindla kultuurilis-poliitilise ülesehitustöö

Kultuuripeatüki esimeses osas uuritakse, milline

tulemus, mida on toetanud ka paras annus head

on eesti keele positsioon ja perspektiiv ülemaa-

õnne. (EIA 2014/2015, lk 192)

ilmses keeltekogumis ning Eestis. Vaatluse alla
on võetud järgmised keele kestlikkust mõjutavad

Ethnologue’i klassiﬁkatsioon arvestab kahe tea-

tegurid: kõnelejaskonna suurus võrdluses teiste

tud määrani teineteisest sõltumatu tunnusega:

maailma keeltega, selle osakaal Eesti rahvastikus;

keele staatuse ja kõnelejaskonna püsikindlusega.

eesti ja teiste keelte oskus ja kasutus kestlikkuse

Muret teeb, et eesti keele kui emakeele kõnelejas-

jaoks olulistes valdkondades ning hoiakud eesti

kond Eestis on kahe viimase rahvaloenduse vahel

keele suhtes.

3,8% kahanenud.

Maailma keelte andmebaasi Ethnologue and-

Autor toob eesti emakeelega elanike osakaalu

metel oli 2014. aasta seisuga maailmas 7106 elavat

alusel välja neli keelekeskkonda: Ida-Virumaa lin-

keelt. Ethnologue liigitab need vitaalsuse alusel

nad ja vallad (rahvaarvult 12% Eesti elanikkonnast);

11 kategooriasse, mis moodustavad pingerea.

Suur-Tallinn (lisaks Tallinna linnale ka Maardu linn

Kui hinnata eesti keele seisundit sellel skaalal,

ning Harku, Kiili, Rae, Saue ja Viimsi vald); muud

siis kuulub see esimesse klassi, s.t tegemist on

Eesti linnad (v.a Suur-Tallinn ja Ida-Virumaa lin-

riigikeele staatusega rahvusliku kirjakeelega. Selli

nad) ning maapiirkonnad (v.a Ida-Virumaa vallad).

seid on maailmas Ethnologue’i andmetel 96, s.o

Kaks viimast keelekeskkonda moodustavad kokku

vähem kui 1,4% maailma keeltest. Ka kõnelejas-

veidi üle poole Eesti rahvastikust. Vaadeldes eesti

konna arvukuse poolest kuulub eesti keel suurte

emakeelega elanikkonna osakaalu 2000. ja 2011.

keelte hulka. Ethnologue’i andmetel on maailmas

rahvaloenduse andmete põhjal, ilmneb, et niihästi
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Eestis tervikuna kui ka kolmest keelekeskkonnas

sotsiaalmeedias, hariduses ning isegi eesti ja vene

neljas on toimunud mõningane kasv. Erandiks on

noorte omavahelises suhtluses. Toetudes 2011.

Ida-Virumaa, kus eesti keelt emakeelega kõnele-

aasta uuringu andmetele, tuuakse esile, et selliseid

vate inimeste hulk on vähenenud kümne aasta

noori, kes ei väärtusta eesti keelt identiteedikand-

jooksul 32 000-lt 24 000-le ehk 23,2% – kuus korda

jana ja on väga kindlalt orienteeritud inglise keele

kiiremini kui Eestis keskmiselt.

eelistamisele hariduses, on ligikaudu viiendik just

Et aga hinnata eesti keele seisundit tervik
likumalt, analüüsitakse alapeatükis ka eesti keele

eliitkoolide õpilaste seas, kelle pere sissetulek on
keskmisest suurem.

kui teise keele oskuse taset eesti eri keelekeskajal on eesti keele kui teise keele oskajate osa-

kui pooled noored käituksid tulevikus
”omaIsegiväljendatud
hoiakute kohaselt, tooks see

kaal mitte-eestlaste hulgas mõnevõrra kasvanud

endaga kaasa eesti keele kõnelejaskonna olulise

(6,3%). Mina. Maailm. Meedia (MeeMa) 2014. aasta

kahanemise keelevahetuse tõttu. (Ibid.)

kondades. Ilmneb, et rahvaloenduste vahelisel

uuringu tulemustele viidates peetakse tõenäoliseks,
et põlvkondade vahetudes täieneb eesti emakee-

Peetakse tõenäoliseks, et ka uusimmigrantide

lega kõnelejaskond mõnevõrra ka eesti keelt teise

ja välismaalaste osakaalu suurenemine keelekesk-

keelena kõnelejate arvelt. Kitsaskohaks on aga

konnas ning suhtlusvõrgustikes võib hoogustada

Ida-Virumaa, kus eesti keele positsioon ei näita

ingliskeelse suhtluse kasvu avalikus ruumis. Survet

paranemise, vaid isegi taandumise märke.

ingliskeelse suhtluse laienemisele suurendab ka

Autor rõhutab, et piisav eesti keele emakeelena

nii sisse- kui tagasiränne.

kõnelejate hulk on ka tulevikus keele kestlikkuse
otsustav tegur, seetõttu on tema hinnang eesti
keele kestlikkusele üsna murelik.

Tõenäoliselt muutub sisserände toetamine
”lähema
paarikümne aasta jooksul paratamatuseks. Sellele lisandub tagasiränne, kusjuures

Omakeelse teaduse, hariduse ja kultuuri
”arendamine
nõuab niihästi inimressurssi kui ka

välismaal kasvanud põlvkonna eesti keele oskus

raha. Praeguse demograaﬁlise arengu jätkudes

kondades suureneb nende hulk, kes eesti keele

kahaneks eesti keelt emakeelena kõnelejate hulk

põlvkondlikku edasikandmist välismaale abiellu-

sajandi keskpaigaks 800 000 lähedale, mis ei

des oluliseks ei pea. Kestlikkust hakkab mõjutama

pruugi olla piisav, et tagada eesti keele funktsio-

ka virtuaalne suhtlus diasporaas elavate sugu-

neerimine eri valdkondades praegusel tasemel.

lastega, kelle noorim põlvkond ei pruugi eesti

(EIA 2014/2015, lk 198)

keelt osata. Kõik see kokku võib muuta praegu

ei ole alati emakeele tasemel. Nooremates põlv-

üsna habrast tasakaalu eesti, vene ja inglise keele
Seega muutuvad eesti keele kestlikkuse tugev-

kasutamisel igapäevaelus. (EIA 2014/2015, lk 198)

damiseks oluliseks kõik sammud, mis tagavad
ka tulevikus piisava eestikeelse kultuuripubliku,

Ehkki kinnitatakse, et eestlaste rahvuslik iden-

piisavalt õppijaid eestikeelsetel õppekavadel ning

titeet on tugev ning eesti keel säilitab kindlalt

piisavalt eestikeelses meediasuhtluses osalejaid,

juhtpositsiooni kodus ja hariduse madalamatel

et hoida elavana igapäevast eestikeelset avalikku

astmetel, lõpeb 2014/2015. aasta EIA keelepeatükk

arutlusruumi. Olulise ressursina nähakse eesti

üsna pessimistliku lausega: Kas ja millisel hetkel

keele valdamise laienemist mitte-eestlaste seas.

võib ingliskeelse suhtluse osakaalu tõus hakata

Suureneva ohuna kirjeldatakse seevastu eestikeel-

mõjutama eesti keele põlvkondlikku ülekannet,

sete noorte hulgas levinud vabatahtlikku ülemine-

on praegu raske ennustada (lk 198).

kut inglise keelele avalikus ruumis, meelelahutuses,
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Eesti kultuuri levik maailmas
Peeter Vihalemm

Kultuuritarbimine kultuuriruumi
elujõulisuse näitajana
Peeter Vihalemm, Marju Lauristin

See inimarengu aruande alapeatükk püüab anda
mõningase ülevaate eesti kultuuri rahvusvahelisest

Kultuuriruumi elujõulisuse üheks oluliseks näita-

levikust peamiste valdkondade kaupa ja tutvustab

jaks on kultuuris osalejate arvukus nii harrastajate

katseid kultuurikontakte teiste maadega empiirili-

kui kultuuripublikuna, millest otseselt sõltub ka

selt uurida. Kuid kohe alguses osutatakse, et täie-

kultuuriinstitutsioonide toimimise jätkusuutlikkus.

liku ülevaadet eesti kultuuri rahvusvahelise leviku

Sellest annab aimu osalemine kultuuriloome prot-

kohta on väga raske saada, sest sellist statistikat

sessides nii professionaalsel kui harrastuslikul

süstemaatiliselt kõigi kultuurivaldkondade kohta

tasemel ja kultuurisündmuste külastatavus. Peale

Eesti riik ei kogu. Nii tuleb piirduda valdkonna-

kultuuriasutuste külastatavuse on väga oluline

siseste andmetega, mis aga pole ammendavad.

kultuurihuvi indikaator raamatute lugemine ja

Kõige täpsemalt on dokumenteeritud eesti

ostmine. Alapeatükis antakse statistiline ja sotsio-

kirjanduse levik, mille kohta peab arvet 2001. aas-

loogiline ülevaade nii kultuuriasutuste külastami-

tal loodud Eesti kirjanduse teabekeskus. Nende

sest kui ka raamatuhuvist, esitatakse MeeMa 2014.

andmete põhjal suurenes viimase 12 aastaga eesti

aasta küsitluse andmetel välja töötatud üldise

kirjanduse välismaal ilmunud tõlgete arv peaaegu

kultuuriaktiivsuse tüpoloogia ning arutletakse

viis korda, kaheteistkümnelt 2001. aastal 58-ni

põlvkondade vahetuse ning uue meedia levikuga

2013. aastal, ja tõlkekeelte hulk laienes samal ajal

seotud kultuurinihke mõju üle eesti kultuuriruumi

neli korda, viielt 21-ni.

kestlikkuse seisukohast.

Samuti on olemas valdkondlikke andmeid välis-

Vaadeldes kultuuritarbimise dünaamikat aja-

maal toimunud eesti teatrietenduste, kontsertide

vahemikus 1990–2013 täheldatakse murrangulist

ja kunstinäituste kohta. Kokkuvõttes nenditakse, et

muutust selles pärast taasiseseisvumist mitme
kultuurivaldkonna, sealhulgas meedia, kirjastus-

võrreldes Eesti kultuuri levikut maailmas vii”mastel
aastatel 10–20 aastat tagasi kogutud

tegevuse ja teatrite sattumise tõttu turuühiskonna

andmetega, on selgelt näha, et kui 1990-nda-

osalemisel kahetine iseloom. Ühelt poolt kuulus

tel domineerisid Eesti kultuuri rahvusvahelises

kultuur range ideoloogilise kontrolli alla ja pidi

levikus lähemalasuvad Soome, Rootsi, Saksa-

alluma riikliku propagandasüsteemi nõuetele. Tei-

maa ja Venemaa, siis nüüdseks on levik mitmes

salt oli eestikeelsel kultuuril säilinud tugev rahvus-

valdkonnas tugevasti laienenud. See ei puuduta

likku identiteeti toetav mõju ning rahvuskultuuris

üksnes Eesti muusika globaalset levikut, edukaid

osalemise kaudu oli ka teatud piirini võimalik

esinemisi USA-s, Hiinas ja Jaapanis ning ﬁlmide

osutada vastupanu ametlikule ideoloogiale, säili

edu paljudes maades, vaid hõlmab ka Eesti kir-

tada ja edasi anda rahvuslikku mälu ning sellega

janduse, teatri, kujutava kunsti ja disaini läbimur-

seotud väärtusilma. Seetõttu oli nii kultuuritarbi-

ret jõudmisel rahvusvahelise kultuuripublikuni.

mine kui kultuuriloome kõrgesti väärtustatud tege-

Jõulist arengut võib täheldada praktiliselt kõigis

vus. Liiatigi pakkus kultuurivaldkond inimestele

kultuurivaldkondades. (EIA 2014/2015, lk 204)

mitmekesisust ja isiklikku valikuvabadust rohkemal

meelevalda. Nõukogude süsteemis oli kultuuris

määral, kui see tollal oli võimalik teistes eluvaldOluliseks peetakse eesti kultuuri rahvusvahelist

kondades, sh materiaalses tarbimises ja reisimises.

levikut ammendavamalt ja süsteemsemalt peegel

Kultuuritarbimise statistika näitab, et turumajan-

dava riikliku statistika loomist.

dusele üleminekuga ning paljude piirangute kadumisega taasiseseisvunud Eestis kaasnes 1990-ndate
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alguses üllatuslikult järsk langus kultuuritarbimises.

2007–2013 on üldine kultuuris osalemine vähene-

Kultuuritarbimine jõudis madalseisu aastatel 1993–

nud peale Rootsi ja Soome kõigis EL-i maades, eriti

1994, kuid kasvas siiski taas aastail 1995–2007,

aga Ungaris, Poolas ja Slovakkias. Kultuuriaktiiv-

kahanes jälle majanduskriisi aastatel 2008–2009

suse üldist vähenemist võib arvatavasti seletada

ja oli seejärel uuesti tõusmas. Kõige enam langes

majanduskriisiga, aga ka konsumerismi tõusuga

trükisõna levik nii raamatute kui ajalehtede-ajakir-

ning noorte lugemisaktiivsuse vähenemisega.

jade näol. Ehkki eri nimetuste arv mitmekordistus,

Lugemishuvi ja raamatuostmise vähenemist on

langesid raamatute ja ajakirjanduslike väljaan-

käsitletud eesti kultuurikestlikkuse seisukohalt

nete tiraažid kümnekordselt ja enamgi. Seevastu

muret tekitava tendentsina.

laienes tunduvalt ligipääs kultuurisündmustele,
visuaalsele meediale. Põrmugi vähendamata

osakaal on eestlaste hul”gasRaamatuostjate
viimastel aastakümnetel kahanenud pea-

visuaal- ja etenduskunstide rolli individuaalsete

aegu kolm korda, 91 protsendilt 35 protsendile,

kultuurivajaduste ja eneseväljenduse seisukohalt,

venelaste hulgas 76 protsendilt 23 protsendile.

on autorite arvates sõnakunstil ning eestikeelsel

Lugemishuvi aeglane vähenemine on jätkunud

trükisõnal ja ka suulisel meediasuhtlusel keskne

ka viimastel aastatel. Meie 2014. aasta küsit-

roll just kvaliteetse ja mitmekesise keelekasutuse,

luse andmetel on mittelugejate osakaal elanik-

sh õigekeelsuse ja eesti keelel põhinevate keele-

konnas 2011. aastaga võrreldes püsinud samal

koodide rikkuse ning mitmekesisuse taastootmises

tasemel (18%), kuid suurte lugejate ehk üle 10

ja uuenemises, samuti kultuurimälu elavana hoid-

raamatu aastas läbilugenute osakaal vähene-

mises. Keele ja kultuuri kestlikkuse seisukohalt on

nud 23 protsendilt 19 protsendini. Vähenenud

trükisõna, sh raamatukultuuri püsimine seetõttu

on raamatute ostmine, üldse mitte ostjate osa-

olulise tähtsusega. EIA 2014/2015 kultuuripeatükis

kaal on tõusnud eestlaste hulgas 30 protsendilt

ongi tähelepanu keskpunktis trükimeedia roll teiste

32-le, mitte-eestlaste hulgas 35 protsendilt 49-le.

meediumide seas. Eraldi alapeatükid on pühen-

(EIA 2014/2015, lk 210)

eriti muusikale ja etenduskunstidele ning audio-

datud ka kultuuri audiovisualiseerumisele ja Eesti
kultuurivaramu digitaliseerumisele.

Kultuuris osalemise viisides tuleb esile põlv-

Peatükis tuuakse välja andmed selle kohta, et

kondlik nihe aktiivsusmustrites, samuti küllalt

rahvusvahelises võrdluses püsis Eesti 2015. aastal

suur sooline lõhe: aktiivsemad kultuuritarbijad on

elanikkonna kultuuriväärtuste tarbimise ning kul-

keskeas või vanemad naised, nooremates vanus-

tuuriprotsessis osalemise aktiivsuselt Põhjamaade

rühmades, eriti noormeeste seas suureneb nende

kõrval Euroopas tipptasemel. Üldistatud kujul

hulk, kes ei ole aastas lugenud ühtki raamatut.

kajastab üldist kultuuriaktiivsust Eurobaromeetri

EIA 2014/2015 kultuuripeatükis tutvustatakse

indeks. Suure kultuuriaktiivsusega inimeste osa-

TÜ sotsioloogide kirjeldatud viite kultuuriaktiivsuse

kaalu järgi elanikkonnas moodustatud pingereas

tüüpi, mille aluseks oli ühelt poolt kasutatavate

oli Eesti nii 2007. kui ka 2013. aastal Euroopa viie

kultuurimeediumide iseloom (traditsioonilised vs.

esimese riigi hulgas.

uued vormid, trükisõna vs. elektrooniline meedia)

Konkreetsetest kultuuriga seotud tegevustest

ja harrastuste sisust ning teisalt osaluse aktiivsus

oli Eestis aastal 2007 Euroopa suurim televisiooni

ja mitmekesisus. Eristusid kaks aktiivse osaluse ja

ja raadio roll kultuuri vahendajana (93% väitis, et

mitmekülgsete huvidega kultuuritarbimise tüüpi

saab kultuurist osa ringhäälingu kaudu), samuti oli

A ja B, kellest A eelistab traditsioonilisi kultuuri

Eesti elanike seas suurim kontserdipubliku osakaal

meediume (teater, raamatud), B aga kasutab

(62%) ja suuruselt teine teatrikülastajate suhte-

kultuuris osalemiseks rohkesti uusi digitaalseid

line hulk elanikkonnas (49%). Kuue aasta jooksul

võimalusi; kaks ühekülgsema kultuurihuviga ja
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mõõduka aktiivsusega tüüpi C ja D (C on kesk-

Üldise järeldusena tuuakse välja kultuuri kom-

miste kultuurihuvidega põhiliselt ilukirjanduse

mertsialiseerumisega ning uute tehnoloogiliste

lugeja ja televaataja, D aga väheste kultuuri

võimaluste levikuga suurenev kultuuri segmen

huvidega arvutimängude mängija ja tehnika- ning

teerumine ja polariseerumine. Seejuures on ühel

spordihuviline), ning üks täiesti passiivne tüüp

poolusel need, kes suudavad edukalt ühendada

E, kellele on iseloomulikud väga tagasihoidli-

uued tehnilised võimalused kultuurihuvide sisu-

kud traditsioonilised kultuuriharrastused (nagu

lise mitmekesisusega ja teisel poolusel need, kelle

pühade tähistamine, käsitöö), väga vähene

jaoks uue tehnoloogia pealetung lõikab läbi seni-

televaatamine-raadiokuulamine ning kes ei tunne

sed vähesedki osalemisvõimalused.

mingit huvi kultuurisündmuste vastu. Rahvuskultuuri kestlikkuse seisukohalt on oluline aktiivse
ja mitmekesise kultuuris osalemise säilimine, mis
tagab Eesti kultuuri jaoks elutähtsa eestikeelse

Laulupidu eestiliku
kultuuriruumi sümbolina
Marju Lauristin

kultuuripubliku ka tulevikus. Teeb murelikuks, et
2014. ja 2002. aasta võrdluses on kaks aktiivset

Alapeatükis vaadeldakse lähemalt, kuidas on

tüüpi kokku näidanud ca 10-protsendilist vähe-

muutumas laulupeo kui Eesti kultuuriruumi ühe

nemise tendentsi, 2014. aastal ligi kolmandikuni

olulisema sümbolürituse tähendus.

elanikkonnast, samas kui täiesti eemale tõmbunud
dini. Mõõduka kultuuriaktiivsusega elanikkonna

Traditsioonilise laulupeokultuuri vahekord
”postmodernsete
kultuurivormidega on ambiva-

seas on aga traditsioonilise raamatulugeja-tele-

lentne. Järjest ambivalentsem on ka suhtumine

vaataja ning mittelugeja-arvutimängija osakaal

rahvuslikkusesse. Seetõttu on laulu- ja tantsu-

jäänud keskeltläbi võrdseks, kumbagi on ligi vii-

pidude tulevik otseselt seotud vastusega üldi-

endik elanikkonnast. Kui aga võrrelda omavahel

semale küsimusele: millises vormis tahab eesti

vanuserühmi, torkab siin silma oluline muutus, mis

rahvas kahekümne esimesel sajandil panustada

viitab tulevikusuundumusena traditsiooniliste kul-

rahvuslikku identiteediloomesse? Kuidas suudab

tuuriosaluse vormide taandumisele digitaalsete

ta kesta üle aegade omanäolise kultuurikogu-

ees. Kusjuures kuni 30-aastaste noorte seas on

konnana? (EIA 2014/2015, lk 221)

passiivne rühm on suurenenud viiendikult veeran-

juba ülekaalus vähese kultuurihuviga, põhiliselt
arvutimänge ja sotsiaalmeediat harrastav tüüp D.

Toetudes 2014. aasta üldlaulupeo eel tehtud
esindusliku sotsioloogilise uuringu tulemustele,

Kultuuri kestlikkuses olulist rolli täitvaid mitme”külgseid
ja aktiivseid A- või B-tüüpi kultuuritarbi-

vaadeldakse laulupeoga seotud väärtusi ning arut-

jaid on kõige vähem (kokku 28%) 20–29-aastaste

Põhijäreldusena tuuakse esile, et

letakse laulupeo traditsiooni jätkusuutlikkuse üle.

seas. Noored on oma kultuuriosaluse harjumusnoorte seas on juba üle poole neid, kellel arvu-

valdavale enamusele eestlastest on laulu- ja
”tantsupidu
mitte niivõrd laulukaare all või tantsu-

tikeskne meelelahutus ja suhtlus sotsiaalmeedias

väljakul toimuv kontsert või etendus, kuivõrd just

on kultuurihuvi peaaegu täielikult välja tõrjunud.

kollektiivne rituaal, milles osaletakse, et väljen

Nende seas on kadumas ka kodukeskne, prakti

dada ja taasluua oma rahvuslikku identiteeti.

liste harrastustega, oma vaba aega ﬁlmide ja ilu-

(EIA 2014/2015, lk 217)

telt selgesti polariseerunud. Alla 30-aastaste

kirjandusega täitev mõõdukalt kultuurihuviline
tüüp. (EIA 2014/2015, lk 214)
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Peol osalemise motiivide ning peolt saadud

Kokkuvõtteks rõhutatakse, et uuringu põhjal ei

meeldejäävate elamuste analüüsi põhjal eristati

saa väita, nagu oleks tõsiseid märke selle kohta,

nelja põhidimensiooni laulupeo traditsiooni tähen-

et eesti traditsiooniline laulupeokultuur kui selline

dustes:

on kadumas; pigem on sellele omane jätkusuutlik teisenemine, kohanedes üsnagi edukalt nii

• rahvustunnet väljendav ning selles ühist osadust võimaldav rituaal;

põlvkondade vahetumisega kui tehnoloogiliste
muutustega. Just selles dünaamilises kohanemis-

• üldrahvalik (riiklik) püha oma liidrite, tseremoo-

võimes muutuva tehnoloogilise ja rahvusvahelis-

niate ja autoriteetide austamise tavadega;

tuva keskkonnaga peitub eesti kultuuri kestlikkuse

• laulu- ja tantsukunsti suurfestival, mis pakub

põhiline tagatis.

kuulajatele-vaatajatele kaasaelamise võimalust
ja osalistele eneseväljendusrõõmu;
• kogukonna kokkutulek, lauljate ja tantsijate,

Kultuur visualiseerub ja rikastub
Indrek Ibrus

koori- ja tantsujuhtide, heliloojate, luuletajate,
tantsude autorite, nende perede, sugulaste ja

Selle alapeatüki üks läbivaid niite on Eesti kultuuri-

sõprade võrgustikuline ühendus, mida kanna

ruumi edasikestmine digitaliseeruvas avatud kesk-

vad ühised väärtused, ühised mälestused ja

konnas. Uuritakse lähemalt, kas visuaalse kultuuri

elamused.

tõus kirjasõna kõrvale võib tähendada ohtu Eesti
kultuuri püsimisele selle tuntud ja väärtuslikuks

Arutlustest joonistus välja kolm laulupeo tradit
siooni edasise arengu stsenaariumi:

peetud vormis.
Visuaalsuse esiletõusu tähendust kultuuri
moodsale arengudünaamikale harutatakse lahti

1. ‘Uus-Esto’, laulu- ja tantsupeo jätkumine

postmodernsuse arengu ja teisenemise kontekstis.

rahvuskultuuri võtmeprotsessina, muutudes

Osutades, et postmodernsus kui kultuuriseisund

kooskõlas ühiskonnas tugevneva vabakondliku

võrsuski ennekõike just visuaalse kommunikat-

algega ning eestlaskonna rahvusvahelistumi-

siooni osakaalu kasvust kultuuris, tuues endaga

sega formaadilt hargmaisemaks;

esialgu kaasa kultuuripessimismi leviku. Viidates

2. laulupidu kui loomemajanduslik rahvusvaheline

uutele arengutele netikultuuris, on autori posit-

bränd, laulu- ja tantsupeo muutumine rahvus

sioon postmodernse pessimistliku kultuurikäsit-

vahelise osavõtjaskonnaga ülemaailmselt tun-

luse suhtes kriitiline, pidades adekvaatsemaks

tud kultuurisündmuseks, mida esinduslikud

optimistlikumat suhtumist nii modaalsuste ja

rahvusvahelised meediakanalid kannaksid üle

tähistajate ümberkombineerimise mängu kui ka

maailma;

lihtsalt visuaalsesse kultuuri. Vastates hirmudele

3. laulu- ja tantsupeo formaati popkultuuriga
sünteesiv nostalgiline retroüritus

eestikeelse verbaalse kultuuri marginaliseerumisest rahvusvahelistuva visuaalkultuuri leviku tõttu
noorte seas, väidab ta, et kuigi visuaalse esiletõus

Nii teine kui ka kolmas variant tähendavad
”sisuliselt
laulupeo kui kultuurilise ühisloome

kultuuris on märgatav, on tegemist siiski mitte

protsessi asendumist laulu- ja tantsupeolaad-

vale tõusmisega.

endiste vormide asendamisega, vaid nende kõr-

sete kõrgtehnoloogiliste kultuuritoodete tarbikaasa laulu- ja tantsupeo traditsiooni toitnud

suhtlusel on kultuuris sedavõrd olu”lisi Verbaalsel
funktsioone, et ära kaduda see ei saa. Ametlik

koorilaulu ja rahvatantsu muutumise subkultuuri

ja ratsionaalne, tõhususele ja täpsusele pürgiv

liseks nišiharrastuseks. (EIA 2014/2015, lk 221)

kommunikatsioon käib kirjakeeles („pane see

misega. See toob tõenäoliselt varem või hiljem
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asi mulle meili!”); visuaalse roll selle kõrval on

kuidas tagada meedias ja kultuuris laiemalt piisav

ennekõike näidata, illustreerida või selgitada toi-

mitmekesisus. Ohumärke nähakse võrgu- ja rist-

munut, näidata keskkondi, kirjeldada suhteid või

meedia ajastul selles rahvusvahelisi meediaturge

pakkuda vahetuse kogemust, elamusi ja kohati

valitsevate oligopoolsete struktuuride taotluses

kindlasti ka unustust. Mis aga ehk veelgi olulisem –

toota ja levitada pigem rohkem ühte ja sama sisu

visuaalsuse tähtsustumine toob kaasa uusi tõlke

eri meediavormides, selmet toetada katsetamis-

võimalusi ja -vajadusi. (EIA 2014/2015, lk 223)

julgust ja sisulist mitmekesisust. Sellega seoses
rõhutatakse Eesti võimalust tagada riikliku rahas-

Autor rõhutab, et visuaalkultuuriga kaas-

tamise najal Eesti audiovisuaalse kultuuripärandi

nev tekstivormi muundumine võimaldab ka uut

digimine ja vabalt kättesaadavaks tegemine, mis

vaateviisi maailmale, mis tähendab ka võimalikku

võiks olla üks viise, kuidas kultuurilist mitmekesi-

muutust selle maailma mõistmises, mis omakorda

sust saavutada ja uusi visuaalseid ressursse eesti

rikastab kultuuri nn tähendusinnovatsioonidega.

kultuuri juurde tuua.

Seetõttu võib öelda, et mida enam on kultuuris
multi-, rist- ja transmeedialisust, seda parem on
see kultuuri tervisele (lk 223).

Kui audiovisuaalpärand kogu oma rikkuses
”(kõne
all on kokku umbes 50 000 nimetust pro-

Kultuurisemiootilises plaanis vaadelduna loo-

fessionaalselt toodetud ﬁlme ja telesaateid) digi-

vad tõlked kultuuri eri domeenide vahel tähendus-

taalsel kujul kättesaadavaks muutub, on loodud

sildu ja ühisosi. Kui tõlkeline aktiivsus on kultuuris

kõik eeldused elanikkonna teadlikkuse kasvuks

kõrge, aitab see eriti võrgustikuliselt organiseeritud

Eesti audiovisuaalkultuurist, ennekõike ﬁlmi-

kultuuris välja ﬁltreerida jäävat ja väärtuslikku. See

kunstist. Inimeste tee rahvusliku ﬁlmivarani kogu

tähendab, et tõlkeline intensiivsus ei ole oluline

selle täiuses jääks nii vaid mõne internetiklõpsu

mitte üksnes uue loomise plaanis, vaid see loob

kaugusele. Kättesaadavaks tegemise mõte on

kultuuris ka stabiilsust.

aga osaliselt ka n-ö audiovisuaalkunstide väline.

Vaadeldes audiovisuaalse meedia võimalusi

Kõik need ﬁlmid ka näitavad midagi – ajaloolisi

loomemajanduslikus võtmes, hinnatakse kriitiliselt

isikuid, kohti, eluviise jne. Ehk noid objekte ja näh-

Eesti senist meediapoliitikat:

tusi saab ﬁlmide abil lihtsalt paremini tundma
õppida. Videosisuga saab huvitavamaks teha

Hoolimata Eesti ja naaberriikide audiovisuaal”valdkonna
ettevõtetele ristmeedia strateegiatega

enamiku koolide ainetunde – alates kirjandu-

kaasnevatest uutest võimalustest on siinsetel

tades muusikatundidega. Rääkimata ajaloost.

meediaturgudel mitmesuguseid struktuurseid

(EIA 2014/2015, lk 225)

sest, loodusõppest ja geograaﬁast ning lõpe-

takistusi, mis neil võimalustel teostuda ei lase.
Kohati on probleemiks hariduse puudus, lisaks

Visuaalkultuuri pärandit selle digitaalses vormis

puuduvad institutsioonidel asjakohased stra-

kättesaadavaks tehes antakse ühiskonnale uus

teegiad ning audiovisuaalvaldkonnas on puudu

ressurss, mis annab võimaluse mitte ainult seni

ka sõltumatud ettevõtted, kes oleksid võimeli-

olnuga tutvumiseks, vaid loob aluse uute lugude

sed tootma edukalt erilaadset kvaliteetset ja

rääkimiseks.

originaalset sisu mitmesugustele platvormidele
(näiteks nii televisioonile kui ka võrgupõhistele
platvormidele) (EIA 2014/2015, lk 224)

Tulemuseks võiks olla ühiskond, kus kasvab
”lugude
paljusus ja nende pinnalt peetav ühiskondlik dialoog. Mis peamine: need dialoogid kas-

Moodne kultuuripoliitika peab maadlema ka

vavad välja meie kultuuri ajaloost, nõnda et olevik

visuaalkultuuri puhul üsna klassikalise probleemiga,

ja tulevik on minevikuga orgaanilises kõneluses.
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Seega ei saa nõustuda väitega, et moodsad

Tagatakse kultuurivaldkonna infosüsteemide koos-

tehnoloogiad lõikavad meid meie juurtest ära.

talitusvõime ühtsete kirjelduste ja veebiteenuste

Pärandi digimine loob uue võimaluse pigem vas-

abil. Riigi rahastatud ja riigi haldusalas olevate

tupidiseks arenguks. (Ibid.)

institutsioonide digiteeritud teosed on vastava
õiguse olemasolul üldjuhul vabalt kättesaada-

Siin saab esile tuua veel ühe paradoksi: audio

vad. Soodustatakse digiteeritud kultuuripärandi

visuaalkultuuri kättesaadavaks tegemiseks on just

kasutatamist e-õppes ning e-teenuste osutamisel

vaja selle mõtestatud koostööd spetsiiﬁliste kirja

meedia- ja loomeettevõtluse valdkonnale.”

kultuuri vormidega, kuna see arendab audiovisu-

Alapeatükis antakse faktiline ülevaade digimise

aalse kultuuripärandi verbaalse metakirjeldamise

seisust, vajalikest mahtudest, saavutatud tulemus-

metoodikaid, mis on märkimisväärselt keerukamad

test, samuti lahendamata probleemidest. Autorid

kui enamiku muude pärandiliikide puhul.

selgitavad, et mõiste ‘digimine’ tähendab tööma-

Indrek Ibrus võtab alapeatüki kokku optimist-

hukaid tegevusi: 1) ettevalmistamine (eksemplari

likult, kinnitades, et visuaalsuse rolli tõus Eesti

valik, restaureerimine, konserveerimine jm füüsi-

kultuuris ei pruugi olla probleem, vaid on pigem

lise kandjaga seotud tegevus), 2) digiteerimine

suur võimalus. Tuleb leida vaid head viisid, kuidas

(skaneerimine), 3) digitaalse kandja arhiveerimine

vastavaid oskusi ja ressursse kõigile avatud ühis-

(säilitamine), 4) kasutusfailide loomine, 5) metakir-

hüvena välja pakkuda.

jelduste loomine ja lisamine digiteeritud objektile,
6) andmebaasistamine (kättesaadavaks tegemine).

Digitaalkultuur Eesti kultuuriruumi
osana 2004–2014: hetkeseis ja
tulevikuprognoos
Marin Laak, Piret Viires

Nende tegevuste jaoks peaks riiklik arengukava ette
nägema nii tehniliste, ajaliste kui ka inimressursi
olemasolu. Kultuuripärandi digiteerimise eest vastutavad mäluasutused seisavad silmitsi lahendamata probleemidega, alustades ﬁlosooﬁlisest (mis

Alapeatükis käsitletakse lähemalt digitaalse kul-

on väärtuslik?) ja lõpetades praktiliste küsimustega

tuuripärandi valdkonna arengusuundi viimasel

(kuidas teha valik miljonite väärtuslike säilikute

kümnel aastal (2004–2014), sidudes seda ka

hulgast?) ja kuidas leida vajalik inimressurss.

võrguühiskonna võimalustega kohanenud kasutaja

Sellest lähtudes ei ole arengukavas ette nähtud

harjumuste ja vajadustega. Kirjeldatakse aastatel

kultuuripärandi väärtuslikuma osa digiteerimine

2004–2014 toimunud kvalitatiivset ja kvantitatiivset

aastaks 2018 realistlik: digimiseks olemasolevaid

hüpet rahvusliku kultuuripärandi digitaalsel säili-

ressursse arvestades jääb digiteeritud pärandi osa-

tamisel, avalikkusele kättesaadavaks tegemisel ja

kaal dokumentide ja trükipärandi puhul alla 10%,

e-teenuste loomisel. Seejuures vaadeldakse lähe-

50% piir on saavutatav vaid foto- ja kunstipärandi

malt Eesti mäluasutuste – muuseumide, arhiivide

puhul, sedagi alles aastaks 2020. Eesti rahvustrü-

ja raamatukogude – missiooni digiajastul, tuues

kiste koguarv (raamatud, perioodika, noodid jm),

välja kultuuripärandi digiteerimise hetkeseisu Eesti

on umbes 330 000 nimetust (55 miljonit lk). 2014.

mäluasutustes, lahendamist vajavad küsimused

aasta lõpuks oli sellest digiteeritud 2,5%, jõudlu-

ja prognoosid.

sega ca 4000 väljaannet aastas.

2013. aasta novembris riigikogus vastuvõe-

Eesti raamatukogudes hoitava trükipärandi

tud arengukava „Kultuuripoliitika põhialused

koondamiseks asutati 1996. aastal raamatukogude

aastani 2020” nägi ette, et „väärtuslikum osa

vaheline ELNET Konsortsium. Trükipärandi keskne

kultuuripärandist digiteeritakse 2018. aastaks ja

digihoidla on Eesti Rahvusraamatukogu reposi-

tagatakse selle pikaajaline säilimine rahvusvahe-

toorium DIGAR. 2014. aasta lõpuks sisaldas see

lisi standardeid ja kvaliteedinõudeid arvestades.

kultuuripärandi rakenduskava andmetel kokku
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20 000 nimetust ja 113 000 väljaannet, ligikaudu

kirjeldused tehakse kättesaadavaks avaandme-

85 000 neist olid kättesaadavad internetis. Digi-

tena (open data). Materjali eripärast lähtudes

taalsel kujul trükiste kasutamine kasvab kiiresti:

nähakse digitaalse kultuuripärandi rakendus

2011. ja 2012. aastal külastati DIGAR-it ca 45 000

kavas ette kogu Eesti digiressursi jaotamist nelja

korda, 2013. aastak aga üle kahe korra enam ehk

kesksesse ja eelisarendatavasse hoidlasse: Eesti

101 500 korda. Eesti ülikoolide raamatukogud kasu-

Muuseumide Infosüsteem MUIS (eseme-, foto- ja

tavad oma väljaannete hoidmiseks ja avaldamiseks

kunstipärand), DIGAR (trükipärand), SAAGA (doku-

oma digihoidlaid (Tallinna Ülikooli Akadeemilise

mendipärand), Eesti Rahvusringhääling ja Eesti

Raamatukogu E-Ait; Tartu Ülikooli Raamatukogu

Filmiarhiiv (audiovisuaalne, eriti ﬁlmipärand). Üks

Dspace ja Tallinna Tehnikaülikooli digikogu).

valusamaid probleeme on pikaajaline säilitamine,

Esemepärandi digiteerimise eest vastutavad

sest digiteeritud objektide, suuremahuliste failide

Eesti muuseumid, keskseks institutsiooniks on Eesti

nõuetekohane säilitamine vajab võimsaid servereid

Rahva Muuseum Tartus. Kultuuriministeeriumi

ja nüüdisaegseid andmebaasisüsteeme.

2013. aasta lõpus tehtud küsitluse andmetel vajab

Kümne aastaga on Eesti mäluasutused teinud

digiteerimist 508 750 museaali. Aastatel 2014–2018

kultuuripärandi digiteerimisel jõudsa sammu, 2014.

on kavas digiteerida ja kirjeldada vähemalt 125 400

aasta lõpuks on jõutud mäluasutuste vahelise töö

Eesti muuseumide kogudes leiduvat museaali.

hea koostöö ja tegevuste koordineerimiseni.

Eesti mäluasutuste fotopärandi suuruseks

Digiteerimiseks valikute tegemisel lähtu-

hinnatakse kultuuriministeeriumi 2013. aasta küsit-

takse järgmistest põhimõtetest: 1) kasutatavuse

luse põhjal ligikaudu 1,8 miljonit fotot, 960 000

potentsiaal, 2) riiklik, rahvuslik või kultuurilooline

negatiivi ja 51 000 diapositiivi. Eesti mäluasutuste

väärtus; 3) kollektsiooni terviklikkus, 4) meta-and-

kunstikogudes on ligikaudu 175 000 teost, millest

mete olemasolu, 5) autoriõiguste ja isikuandmete

on digiteeritud 27 195 kunstieset.

kaitse, muude juurdepääsupiirangute puudumine,

Dokumendipärandi all mõeldakse peamiselt
arhiivides ja raamatukogudes säilitavaid uni-

6) veebipõhise kasutuskeskkonna olemasolu,
7) rariteetsus.

kaalseid paberkandjal arhivaale, (käsikirjalisi)

Autorid toovad esile, et Eesti mäluasutuste suur-

ainueksemplare või väikese eksemplaarsusega

test hoidlatest digiteerimiseks valiku tegemisel on

dokumente ja originaalteoseid. Dokumendi

sisuline prioriteet antud märksõnale „eestlus”. Aas-

pärandi kogumahust on digiteeritud hinnanguliselt

taks 2020 on kavas avaandmetena kättesaadavaks

1,6% ja kõikide prognooside kohaselt saaks see viie

teha materjalid, mis dokumenteerivad Eesti riigi

aastaga kasvada kõige enam 1% võrra. Näeme, et

kujunemist alates 19. sajandi rahvuslikust ärka-

käärid kultuuripärandi digiteerimise arengukava ja

misajast kuni esimese Eesti Vabariigi lõpuni 1940.

tegelike võimaluste vahel on silmapaistvalt suured.

aastal. Eesmärk on pakkuda võimalust siduda

Dokumendipärandi digiteerimist hakkab vald-

e-õppevahendite koostamisel tervikuks foto-, ﬁlmi-,

konna rakenduskava järgi juhtima Eesti Rahvus-

dokumendi- ja trükipärand. Eesti rahvuslikku kul-

arhiiv. Kasutajatele on juurdepääs avatud digi-

tuurimälu kandva eestikeelse ilukirjandusklassika

taalsete dokumentide veebikeskkonna SAAGA ja

tasuta levitamiseks .epub-vormingus alustas 2012.

kasutajakeskkonna AIS kaudu. Saaga alustas 2005.

aastal tegutsemist kultuuriministeerium.

aastal kõige enam huvi pakkunud genealoogia

Programmi „Eesti kirjandus” toel kuulutati välja

materjalidest (kirikuraamatud jms), aastast 2008 on

eesti kirjandusklassika ja rahvuskultuuriliselt olu-

avatud juurdepääs kõikidele Eesti Rahvusarhiivis ja

liste teoste digimise projektikonkurss, mis jätkus

Tallinna Linnaarhiivis digiteeritud dokumentidele.

2013., 2014. ja 2015. aastal. Programmi prioriteet

Digiteeritud kultuuripärand arhiivitakse iga

on niinimetatud koolikirjandus, s.t emakeele

liigi jaoks keskses digiarhiivis ja kollektsioonide
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Rõhutatakse, et digitaalne kultuuripärand või-

kultuurile kitsamas mõttes, s.o kunstilisele loomin-

maldab paindlikult arendada õppevahendeid eri

gule ja kultuuri kättesaadavaks tegemisele, samuti

haridusastmetele ja aitab kaasa õppeainete lõimi-

ka Eesti elanikkonna kultuuris osalemise aktiivsus

misel. Digitaalne ﬁlmi- ja kunstivara, ilukirjandus-

nii harrastajatena kui publikuna, on Euroopa kesk-

teosed ja nende käsikirjad, ajaloolised dokumendid

misest tunduvalt suuremad. Sellele vaatamata on

ja helikandjad võimaldavad luua uut tüüpi mängu

Eesti avalikkuses tunda muret ja ebakindlust kul-

lisi õppevorme, mis on suunatud mitmekülgsele

tuuri tuleviku pärast ning rahulolematust kultuuri

aktiivsele noorele kasutajale. E-õppe ressursi

praeguse staatuse ja materiaalse kindlustatusega.

loomine peaks kujunema oluliseks mäluasutuste

Peatükis toodi esile eesti keele ja kultuuri kest-

digiteerimisvalikuid suunavaks teguriks.
Rõhutatakse, et kultuurivaramu digitaalne

likkust kahandavad tegurid. Nendeks on eesti
keelt emakeelena kõnelejate arvu vähenemine

kättesaadavus, eriti interneti teel, avardab kul-

nii väljarände kui madala loomuliku iibe tõttu,

tuuripärandi kasutamist ning on otsene kultuuri

Eestis elavate teise emakeelega inimeste eesti

elujõu ja kestlikkuse eeldus.

keele omandamise raskused ning nende vähene

Eesti mäluasutuste arenevat koostööd arvestades

kaasamine eestikeelsesse kultuuri ja avalikku ellu,

tekib meil potentsiaal kultuuripärandi rahvusvahe-

Eesti hariduses ja avalikus ruumis ning sotsiaal-

liseks levitamiseks ning sidumiseks rahvusvaheliste

meedias leviv inglise keele eelistamine, samuti osa

teabekeskkondade ja andmebaasidega.

Eestist mujale siirdunute ükskõikne suhtumine oma

Digitaalkultuur on kiiresti arenev valdkond,

laste emakeele oskuse arendamisesse.

milles lõhe kasutajate vajaduste ja ühiskonna

Ka ei näi eri kultuuride kokkupuude, mis teo-

ootuste ning mäluasutuste digiteerimisvõimekuse

reetiliselt peaks olema kultuurielu rikastav, Eestis

vahel paraku laieneb. Kultuuripärandi digimise

kuigi hästi toimivat, pigem elatakse eri kultuuri-

rakenduskava aastateks 2015–2020 jõuab mitme

ruumides. Suur osa mitte-eestlasi elab jätkuvalt

küsimuse lahendamisel edasi ja lähemale ka vald-

Vene kultuuriruumis ning järjest suurenev osa nii

konna arengu võtmeküsimusele – kultuuriminis-

eesti kui vene noortest globaalses ingliskeelses

teeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi ning

popkultuuri ruumis.

majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi

Analüüs näitab, et turumajanduse tingimustes

läbimõeldud koostööle. Samuti kasvab vajadus

on kultuuri roll muutunud. Kultuuri rolli ühiskonna

digikultuuri arengu ja mõjuga seotud interdist-

vaimse elu kvaliteedi loojana, loovuse, inno

siplinaarsete uuringute järele.

vatiivsuse, heaolu ja arenguvõime allikana ei ole
piisavalt tunnetatud. Süveneb kultuuri tõrjumine

Kokkuvõte
Marju Lauristin

ühiskonnaelu keskpunktist pelgalt „vaba aja sisutamise” valdkonda. Sellele lisandub turumajanduslik lähenemine kultuurile kui kasumit tootvale

EIA 2014/2015 kultuuripeatükis esitatud andmed ja

loomemajandusele. Selle tulemusena suureneb

analüüsid näitavad, et eesti keel ja eestilikku aja-

kultuuriline kihistumine, süvakultuur tundub järjest

lookogemust, keskkonnatunnetust, kombestikku,

enam korda minevat vaid ühiskonna väikesele hari-

väärtusi ja traditsioone väljendav kultuuriloome

tumale osale. Kultuurilise kihistumise põhjuseks

on praeguses Eestis küllaltki tugeval järjel, seda

pole sugugi vaid rahapuudus (kuigi ka sellel on

nii kultuuriinstitutsioonide tegevuse edukuse kui

suurenev roll kultuurisündmustele ja teenustele

inimeste kultuuriaktiivsuse järgi otsustades. Ehkki

ligipääsu piirajana). Väga sageli võib kultuurilist

eesti keelt emakeelena kasutajate hulk Eestis eriti

vaesumist kohata materiaalselt kindlustatud ring-

väljarände tõttu kahaneb, on see maailma mõõdus

kondades. Samas on Eesti kohaliku kultuurituru

siiski veel suhteliselt stabiilne. Eesti riigi kulutused

väiksuse tõttu valdaval enamikul kultuuriloojatest
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Eestis raske, osalt ka võimatu end oma teoste levitamise kaudu materiaalselt kindlustada. Seetõttu
on riiklikul kultuuripoliitikal ehk ülemääragi suur

5. JÄTKUSUUTLIKU POLIITIKA
KUJUNDAMINE
TOIMETAJA GEORG SOOTLA

mõju kultuuri igapäevasele toimimisele
Üleminek traditsiooniliste kultuurimeediumide
tarbimiselt internetile ja sotsiaalmeedia muutumine
noorema põlvkonna valdavaks suhtluskanaliks on
teravalt tõstatanud digitaalse lõhe probleemi, mis

Sissejuhatus: Jätkusuutliku
poliitika kujundamise eeldused
üleilmastuvas väikeriigis
Georg Sootla

ei seisne niivõrd erinevas ligipääsus arvutitele kui
digitaalsete oskuste ja nende kasutamise erinevas

Alapeatükk püüab anda vastuse kolmele poliitika

ulatuses. Omaette tähelepanu nõudvaks sündroo-

kujundamise tuumikküsimusele, mille abil püü-

miks on kujunemas osa digiaktiivsete noorte seas

takse mõtestada praeguse poliitikakujunduse

leviv kultuuriline vaesus.

kolme keskset trendi: suundumust avatusele, s.t

Noorema põlvkonna jaoks juba kehtib reegel:

kõikide poolte kaasamisele ja võimestamisele;

kui seda ei saa lahti klikkida, siis pole seda ole-

suundumust võrgustiku-tüüpi organisatsioo-

mas. Seetõttu on eestikeelse kultuuripärandi ja ka

nile (vastukaaluna hierarhiatele) ja suundumust

uusloomingu kättesaadavus internetis muutunud

võimekusele kohandada poliitikakurssi muutu-

eesti kultuuriruumi jätkusuutlikkuse otsustavaks

vate oludega.

tingimuseks. Kultuuripärandi digitaalkujul jääd-

Võib väita, et nii Eesti valijaskond kui ka polii-

vustamisel on otsustav tähendus eesti kultuurikoo-

tikud (ja ametnikud) elavad veel paljuski demo-

dide tänapäevase tehnoloogia keelde tõlkimiseks

kraatia normatiivsete mudelite (ootuste) maailmas.

ja seeläbi nii eesti noortele kui rahvusvahelisele

Selliste ootuste kättesaamatus on tinginud ühelt

avalikkusele kasutatavaks muutmiseks. Valdur

poolt kodanike pessimismi hinnangutes valitsuse

Mikita mõtet kasutades on see eesti kultuuriliste

tõhususele, teisalt aga poliitikute poolt lihtsamate

juurte säilimiseks sama oluline, kui kunagi oli

valikute eelistamise. Eesti poliitikakujunduse

Jakob Hurda rahva suulise pärimuse talletamine

hindamisel oleks nüüd vaja rohkem pragmaatilist

rahvaluule arhiivi. Samas avab see uusi innovat-

realismi. Selle alapeatüki eesmärk ongi esitada

sioonivõimalusi Eesti digiarengule üldisemas, ka

Eesti lugejale kokkuvõtlikult võimalikult realistlik

majanduslikus mõttes. Paljutõotavad on digiteeri-

arusaam poliitika kujundamise ja rakendamise

tud kultuuripärandi kasutamisvõimalused haridu-

võimalustest ning tuua välja tegurid, millest sõl-

ses. Paraku ei ole suurejooneliste kultuuripärandi

tub poliitikakujundamise protsessi tulemuslikkus

digimise kavade teostamiseks tagatud piisavalt

ja tõhusus.

inimressursse ega rahuldavalt lahendatud digitud

Alapeatükk püüab mõtestada, milline poliitika

materjalide laialdaseks kasutuselevõtuks vajalikke

protsessi korraldus suudaks tagada väga erine-

finantsilisi ja õiguslikke probleeme.

vate poolte toimimise ühtse orkestrina ja õppiva

Nagu näitas laulupeo uuring, peitub eesti kul-

organisatsioonina. Kahe suure paradigma – tradit-

tuuri kestlikkuse põhiline tagatis dünaamilises

sioonilise heaoluriigi ja neoliberaalse õõnsa riigi –

kohanemisvõimes muutuva tehnoloogilise ja

kriis sunnib otsima uusi tõhusaid väljundeid. Muist

rahvusvahelistuva keskkonnaga. Kuigi eesti kul-

eksperte näeb lahendust valitsetuse (governance)

tuuri elujõud ja arenguvõime on nii väikese rahva

suundumuses: võimalikult autonoomsete, võrgus-

kohta väga suur, ei ole selle kestlikkus tänapäeva

tikupõhiselt korraldatud asutuste, tasandite ja toi-

maailmas iseeneslik, vaid nõuab nii Eesti riigi seni-

mijate ühildatud ehk koordineeritud valitsemises

sest suuremat hoolt kui ka iga eesti keelt kõneleja

(joined-up government) ning võimu jaotamises eri

isiklikku vastutust ja pühendumist.

valitsemistasandite ja tegutsejate vahel lähimus
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likkuse (subsidiaarsuse) põhimõttel. Muist eksperte

ja tihti konﬂiktsetele maailmavaadetele ja ühis-

aga näeb riigi ülekoormatuse probleemi lahendust

konnarühmade dialoogile. Seetõttu on poliitiline

riigivalitsemise edasises optimeerimises (liigsete

otsus tihti mitte parema või halvema alternatiivi

tegevuste vähendamises) ning otsustusõiguse

valik, vaid vaidlustes kujundatud eri arusaamade

ja vastutuse keskendamises asjatundlikumatele,

ühisosa. Selle ühisosa väljaselgitamisel ei ole kri-

võimekamatele tegutsejatele.

teeriumiks sageli mitte ratsionaalsed argumendid,
vaid see, et enamik seda otsust toetaks ja et see

Kui palju suudab poliitika ühiskonna asju

oleks teostatav vähimate riskidega ühiskonnale.

mõjutada?

Poliitikutel on tihti ahvatlus seada poliitikate vali-

Mis siis takistab valitsejatel valimast parimat viisi,

kute tegemisel esiplaanile teatud valijagruppi

et mõjutada arenguid soovitud suunas või valida

dele meeldimine või neist kõvahäälsemate maha

uus suund, kui ilmneb, et ollakse valel teel? See

rahustamine. Selline poliitikakujunduse stiil on

on tingitud mitmest tegurite kompleksist. Ühest

valitsuse nõrkuse tunnus. Rõhutatakse, et ei tohi

küljest on arenenud demokraatiad muutunud

luua ka ebareaalseid ootusi, nagu oleks võimalik

avatud ühiskondadeks, suurenenud on eri rii-

poliitikavaba, ekspertide juhitud poliitikakujundus.

kide elu läbipõimumine ja vastastikune sõltuvus.
Eestis kui väikeriigis toimuv sõltub väga oluliselt

Kuidas ja kas valitsus suudab

väljaspool toimuvast, sealhulgas valikutest, mida

kõige olulisega toime tulla?

teevad Euroopa Liit ja teised suurriigid. Sarnaselt

Valitsustel tuleb teha pidevalt raskeid valikuid, mil-

on suurenenud eri valdkondade vastastikune sõl-

lega tegelda ja millega mitte. Väljundipoliitikas

tuvus. Näiteks hariduspoliitika on tihedalt seotud ja

tuleb kujundada mehhanismid, mis tasakaalus-

sõltuv tööturu-, transpordi- ja regionaalpoliitikast,

taksid ühiskonna vajadusi ja valitsemisvõimekust.

IKT arengutest, samuti teiste riikide hariduselust.

Aruandes tuuakse välja kolm põhilist ﬁltrit ja tasa-

Selles kontekstis on raske ennustada, millise tule-

kaalustavat mehhanismi.

musega tipneb näiteks mingi konkreetne haridus
uuendus Eestis.

Esiteks, probleemide sõelumise ﬁlter. Poliitika
protsessi tähelepanuväärne element on mitte

Teisalt: kui otsuste kujundamist hakati katseliselt

otsustamine. Probleemid, mis ei puuduta piisavalt

uurima, jõuti arusaamisele, et oluliste tunnetuslike

suuri või aktiivseid ühiskonnarühmi või mille lahen-

ja ajaliste piirangute tõttu ei ole poliitikaprobleemi

damine on kas kulukas või väga keerukas, jäetakse

kõiki aspekte ja lahendusi põhimõtteliselt võima-

ootama paremaid aegu. Probleemid, mis ei mahu

lik põhjalikult läbi analüüsida. Nobeli laureaat,

valitseva eliidi huvide ruumi või mille arutamine

psühholoog H. Simon sõnastas piiratud ratsio-

võib hakata ohustama poliitilise režiimi stabiilsust,

naalsuse printsiibi, mille kohaselt saab otsusta-

püütakse tasalülitada.

misel prioriteediks olla mitte parima lahenduse

Teiseks, poliitika päevakorda lülitamise ﬁlter.

väljasõelumine, vaid vastuvõetamatute lahenduste

Tulemuslike poliitikate võtmeprobleem on nn

kõrvaleheitmine ning rahuldava lahenduse vali-

võimaluste akna ärakasutamise oskus, s.t selle

mine. Kõikehõlmava kaardistamise asemel (mis on

tabamine, kui vajalik on ühe või teise poliitika

kallis ja aegub kiiresti, kuid mis praeguses Eestis

lülitamine valitsuse päevakorda. Kui seda veen-

on veel väga moodne) tuleks kasutada lihtsusta-

valt teha ei suudeta, rändavad väljatöötatud ja ka

vaid analüüsi- ja prognoosimeetodeid: võrdlused

potentsiaalselt väga tulemuslikud poliitikad tagasi

eelnevaga, katse-eksituse meetod, ekspertide

sahtlipõhja.

ajurünnakud jne.

Moodsas poliitikakujundamises on kesksel kohal

Kolmandaks ei tohi unustada, et demokraatlik

huvirühmade esindajatest koosnevad poliitikakogu-

poliitikakujundamine peaks tuginema erinevatele

konnad (arstid, pedagoogid, looduskaitsjad jne),
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kelle lobist sõltub probleemide päevakorda võt-

Kes vastutab poliitikate tulemuste eest?

mine. Seega muutub suhtekorraldus (ja ka mani-

20. sajandi viimastel kümnenditel hakati (algul

puleerimine) poliitikaprotsessi loomulikuks osaks.

Uue Avaliku Halduse doktriini raames) oluliselt

Demokraatlikes riikides on sihiteadlikult loodud

vähendama riigi ja suurendama kodanike rolli

vetopunktide ahel – eri institutsioonide õigus blo-

avalike teenuste osutamisel. Seda strateegiat

keerida poliitikaettepanek, selleks et teha võima-

arendati edasi demokraatliku valitsetuse prakti-

likult keerukaks vähem vajalike ja riskantsete või

kates, mille loosungiks sai väljend: „Riigile peab

lihtsalt halvasti ette valmistatud poliitikaprojektide

jääma roolimehe roll, sõudma peavad kodanikud

jõudmine lõppotsuse faasi. Selle tulemusena ei

ise!” Kodanike osalusele ehk avatusele suunatud

jõua paljud poliitilised initsiatiivid lõppotsuseni.

väljundipoliitikas suurenes plahvatuslikult väikeste

Poliitikad, mis sinna jõuavad, on hästi läbi mõeldud

sihtrühmade vajaduste ja eelistuste rahuldamisele

ja neil on kõikide poolte toetus, mis tagab, et need

keskendunud poliitika osakaal. Sellega muutus

ka ellu rakendatakse.

kardinaalselt poliitikas osalejate muster. Ülalt

Eestis püüti 1990-ndatel selliseid vetopunkte

alla poliitikaga rööbiti hakkasid väikestele siht-

(mitmesugused komisjonid, koordineerivad asutu-

rühmadele suunatud ja nende endi korraldatud

sed jne) vältida. Tugeva kollegiaalse valitsuse puhul

poliitikat kujundama ja rakendama interaktiivsed

võimaldas see kiireid ja samas poliitiliselt piisavalt

poliitikavõrgustikud.

hästi kaalutletud otsuseid. See oligi üks põhjus,

Autor rõhutab, et ükski osaleja ei tohiks nen-

miks Eestist sai reformide lipulaev. 2000-ndate

des võrgustikes pidevalt domineerida, rääkimata

keskel aga hakkas kollegiaalne valitsus transfor-

monopoolsest otsustusõigusest. Sellega seoses

meeruma ministrite nõukogu tüüpi killustatud

tekib õigustatult küsimus riigi esindajate rollist

struktuuriks. Selle tulemusena tõusevad poliitika

poliitikavõrgustikes. Autor on kriitiline seisukoha

initsiatiivid liiga lihtsalt parteide koalitsioonilepete

suhtes, et traditsioonilised valitsusinstitutsioonid

kaudu valitsuse päevakorda ja nendega tegelemine

peaksid loovutama oma koha alt üles toimivatele

on olnud koalitsiooniparteide väga tähelepaneliku

võrgustikele. Sellist hoiakut näeb ta ka SE21 tekstis.

kontrolli all. Samas on kollegiaalse kabineti ja

Samas peab ta õigustatuks, et võrgustike tekki-

teiste arutlusareenide nõrkuse tõttu kujunenud

misega delegeeritakse võrgustikes tegutsejatele

liiga autonoomsete (killustunud) poliitikavaldkon-

paljud poliitikakujundamise funktsioonid, mida

dade muster, mis on hakanud takistama valdkon-

nad suudavad paremini täita (info ja analüüs,

dade koostööd eeldavate poliitikate väljatöötamist

suhtlemine kodanikega, konsensuse saavuta-

ja elluviimist. Tõhusate vetopunktide mustri ase-

mine, tehtud otsuste elluviimine sihtrühmade või

mele on kujunenud päevakorras olevate poliitikate

kohalikul tasandil). See aga tähendab, et valitsusel

tasalülituse või hääbumise mehhanism. Paljusid

on võimalik keskenduda nendele funktsioonidele,

otsustusfaasis olevaid poliitikaid lihtsalt lakatakse

mida ta tänu oma autoriteedile kõige paremini

aktiivselt menetlemast nii valimiste ootuses kui ka

täita suudab, st valitsusest ja poliitikutest saab

koalitsiooni vahetumisel valimiste vahel. Selline

võrgustikes osalejate autoriteetne moderaator,

mehhanism ei vähenda oluliselt valitsemisaparaadi

tasakaalustaja ja kontrollija. Autor väidab, et kuigi

poliitikakujundamise koormust, kuid vähendab

poliitikavõrgustikud võimaldavad aidata kaasata

poliitikakogukonna liikmete (sh ametnikkonna)

kodanikke ja lahendada keerukaid probleeme, on

motiveeritust võtta endale valdkonnapoliitikate

nad siiski valitsemisstruktuurina ebastabiilsed ja

kujundamisel aktiivne roll.

vähetõhusad. Ka on poliitikavõrgustikus hõlmatud
vaid piiratud hulk aktiivseid tegutsejaid, kes sageli
ei esinda isegi mitte oma valdkonda, rääkimata
kodanikkonna kui terviku esindamisest. Seetõttu
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ei ole neil ka vastutust kodanike ees. Autor hoiatab,

mille peamised ülesanded on peaministri ja valit-

et võrgustike eestvõttel kehtestatud suhtlusreeglid

suskabineti kui terviku töö toetamine ning avaliku

võivad diskrimineerida vähem aktiivseid kodaniku

halduse üleste horisontaalsete funktsioonide (nt eel-

rühmi ja võrgustikud võivad sattuda vastuollu

arvepoliitika, avalik teenistus, õigusloome) täitmine.

liberaalse esindusdemokraatia aluspõhimõtetega.

2011. aasta OECD raport Eesti valitsemise kohta

Kokkuvõtteks väidetakse, et nii demokraatia

tõdes, et meie valitsuskeskus on nõrk. Eestile soo-

edenemise kui ühiskonna keerukustumise tõttu

vitati keskse koordineerimise tugevdamist. Riigi-

osaleb tänapäeval poliitika kujundamisel ja

kantselei ja rahandusministeeriumi ülesanne peaks

mõjutab selle tulemusi palju laiem tegijaskond.

olema läbi mõelda, kuidas Eesti saaks samm-sam-

Poliitikakujunduses osalevad üha enam need, kelle

mult liikuda struktuursemate koordineerimislahen-

probleeme poliitika lahendada püüab.

duste poole ja neid reaalselt töösse panna. Praegu
on need ideed Eesti halduskultuurile pigem võõrad

Praegu on veel valdav ettekujutus, et tõhusaks
”ja mõjusaks
poliitikaks on vaja anda otsustajale

ja selline valitsemiskorralduslik innovatsioon vajab
võimekat eestvedajat.

probleemi detailne (tõenduspõhine) analüüs, et
poliitikud saaksid selle põhjal kujundada parima

Võimalikud arengusuunad

strateegia. Viimastel kümnenditel on aga jõutud

Koalitsioonivalitsuste olemasolu ei pea tähendama,

arusaamale, et poliitika sisu ehk küsimus „mida

et ministril on oma valdkonnas ainuotsustusõigus

teha?” valmistab üha vähem probleeme. Kriitiliseks

ja tavaks on mitte sekkuda teiste ministeeriumide

muutub küsimus „kuidas teha?” – poliitikaprotsessi

teemadesse. Nii poliitilisel kui ka ametkondlikul

korraldus ja juhtimine. See tähendab, et kriitiliseks

tasandil on vaja mõelda, kuidas kujundada selliseid

küsimuseks on saanud poliitikate jätkusuutlikkus.

valitsemisprotsesse ja koordinatsiooniinstrumente,

Keskseks teemaks muutub identiteedilt ja huvidelt

mis sihipäraselt vähendaksid ametkonnapõhisust

erinevate poolte tõhus kommunikatsioon – mitte

(nn silotorni- või vürstiriigikeskset mõtlemist) ning

niivõrd info vahetamise, kuivõrd ennast teistele aru-

muudaksid eri ametkondade koostöös tulemusteni

saadavaks tegemise mõttes. (EIA 2014/2015, lk 243)

jõudmise lihtsamaks ja loomulikumaks.
Võib öelda, et valitsuskeskuse käsutuses olevad

Valitsuskeskus poliitikaprotsessi
koordineerijana
Annika Uudelepp ja Külli Sarapuu

hoovad peavad aitama tagada valitsuste edukuse

Keeruliste ühiskondlike probleemide lahendamine

• strateegiline tundlikkus – tärkavate trendide ja

nõuab teistsugust lähenemist kui iga ametkond

riigi arengut suunavate jõudude varane ära-

„oma liistude juurde jäädes” pakkuda suudab.

tundmine ja seniste trendide katkemise riskide

Vaja on teadlikku ühiste eesmärkide seadmist ja

nägemine; võimekus reaalajas sünteesida ja

koordineeritud elluviimist. Need on hädavajalikud

mõtestada neid trende igapäevaste otsuste

tööriistad, et riik saaks toime tulla rahaliste ressurs-

tegemiseks;

side nappuse ja üha komplekssemate ühiskondlike

kaudu riigi strateegilise väleduse (strategic agility),
mida iseloomustavad:

• ressursside paindlikkus – suutlikkus kiiresti

probleemidega. Poliitika kujundamisel ja elluviimi-

mobiliseerida ja sujuvalt ümber paigutada stra-

sel on üha enam vaja ühildada eri vajadusi ja huve,

teegilisi ressursse (raha, inimesed, oskusteave);

maandada riske ja kujundada ühtseid arusaamu.

• kollektiivne pühendumine – võime teha ja ellu

Selles on kriitiline roll riikide nn valitsuskeskustel

viia otsuseid, mis kaasavad eri osapooli ning

(centers of government, core executive). Valitsus-

koondavad nende jõud ja ressursid ühiseks

keskuste all peetakse tavaliselt silmas neid üksusi,

tegutsemiseks.
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Autorid hindavad kriitiliselt Eesti valitsemispraktika

võimekust. See väljendub eeskätt sünteesivõimes –

strateegilise väleduse astet:

mitmekesise sisendi läbitöötamises (statistika,
uuringud, tulevikuseire, eri osapoolte vajaduste ja

Eestit iseloomustab praegu pigem strateegiline
”tuimus,
ressursivangistus ja valdkondlik pühen-

Tuleks analüüsida senist kogemust rakkerühma-

dumine. Eesti valitsusjuhid on viimasel kümnendil

dega ja teisi võimalikke innovaatilisi koostöövorme.

üsna selgesõnaliselt maha laitnud tulevikuvi-

Teiseks, tuleks toetada ühiskondlikku arutelu

siooni või strateegiliste prioriteetide sõnastamise.

riigi strateegiliste vajaduste üle. Selleks on näiteks

Ministeeriumides käib usin töö ligi 60 strateegia

vaja järjepidevalt töötada prioriteetsete strateegi

elluviimisel, kuid nende seotus valitsuse otsus-

liste suundadega alates probleemide analüüsist,

tamisprotsessiga on nõrk. /---/ Koalitsioonile-

tulevikuseire mõtestamisest, eesmärkide ja indi-

petes sõnastatakse mõne nädalaga detailsed

kaatorite seadmisest kuni tegelike muutuste ja

valikud järgmiseks neljaks aastaks, kuigi muutlik

valitsuse tegevuste mõju seireni. Arendada kaasa

ja keeruline tegutsemiskeskkond nõuab pigem

mise kultuuri ja dialoogi kvaliteeti, et ühiskonna

strateegiliste arengusuundade kirjeldamist ning

probleemide ja tulevikuvajaduste üle toimuv arut

üksikotsustes kohanemisele ja analüüsile ruumi

elu oleks elav, kriitiline, avatud ja aus. Oluline on

jätmist. Riigieelarve on väga jäik, selles domi-

kaasata avalikkust ja huvirühmi, ent samavõrd

neerib endiselt asutusepõhine juhtimisloogika ja

oluline on kasvatada ka dialoogivõimekust ameti

eelarveprotsess on nõrgalt seotud strateegilise

asutuste vahel. Oleks vaja arendada välja tuleviku

planeerimisega. (EIA 2014/2015, lk 246)

seiret (foresight, mitte forecast) valitsuskeskuses

ootuste tajumine) ja otsustamiseks mõtestamises.

või selle vahetus läheduses. See peaks olema
Autoritel on rida ideid selle kohta, kuidas paran-

läbinisti avalik ja teenindama laiemat avalikkust,

dada Eesti valitsemise koordinatsioonivõimekust.

mitte olema üksnes peaministrile ja/või ministritele
jagatav teave.

Esiteks, tuleks uuendada vabariigi valitsuse

Kolmandaks, valitsuskoalitsiooni moodus

seaduse aluspõhimõtteid. Valitsus ei ole auto-

tamisel võiksid erakonnad võtta peamiseks läbirää-

noomsete ministrite kogu, vaid riigi tippjuht-

kimisteemaks ühiskondliku arengu strateegilised

kond, kes loob avaliku halduse organisatsiooni

eesmärgid, millele valitsuskoalitsioon soovib

abil Eestis head elu- ja majanduskeskkonda. See

keskenduda, ning aluspõhimõtted konkreetsemate

nõuab koordineerimist ja koostööd. Tuleks läbi

lahenduste väljatöötamiseks (nt kuivõrd üldine

mõelda, milliseid rolle täidavad ministrid, peami-

maksukoormus võib muutuda, eelarvepoliitika

nister (mitte istungi juhataja, vaid valitsuse juht ja

põhimõtted, riigi sekkumise alused), mitte aga

liider) ning riigisekretär (mitte kantselei juht, vaid

detailidesse minevad üksikotsused.

eestvedaja, kelle põhiroll on valitsuse strateegilise

Neljandaks, riigieelarves tuleks luua koordi-

väleduse võimaldamine). Seada sisse toimivad

natsiooni ja ühistöö rakendamise rahastamisvii-

rotatsiooniskeemid asutuste vahel, et suurendada

sid. Ühelt poolt on vaja tagada ühiste töövormide

üksteiselt õppimist, toetada valitsuse ühtset vaa-

(nt valitsuskomisjon, rakkerühm vms) rahastamine,

det ja ühistele eesmärkidele pühendumist. Värsket

et nende kaudu algatada ja eest vedada prioriteet-

vaadet vajab ka see, millistel teemadel luuakse

seid reforme ja olulisi uuenduslikke algatusi. Teisalt

valitsuskomisjone, kelle ülesanne on konkreet-

on tarvis luua riigieelarves sellised raha eraldamise

sete tulemiteni jõudmine, mitte üldine soovituslik

viisid, mis suunavad ja stimuleerivad koostööd.

nõuandmine (näiteks hinnangut andvad raportid
koos ettepanekutega ja konkreetsed reformikavad).
Oluline on kasvatada valitsuskeskuse analüütilist
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Efektiivse riigihalduse otsinguil:
riigipidamise kava
Külli Taro

Riigihalduses määrab tulevikku vajadus väiksema hulga inimestega saavutada sama tulemus,
sest kahaneva rahvastiku tingimustes peab ka avalik sektor tööjõudu kokku tõmbama, et mitte ühis-

Eelmisele käsitlusele mõnevõrra vastandlikult

konnale liialt koormavaks muutuda või erasektorilt

näeb autor Eestis ilmnenud riigi ülekoormatuse

täiendavaid töökäsi ära võtta. Seadusi muuta ja

probleemi lahendust riigivalitsemise edasises opti-

uusi tuleks kirjutada vaid siis, kui rakenduspraktika

meerimises (s.t liigsete tegevuste vähendamises)

analüüs muud võimalused välistab. Sageli piisab

ning otsustusõiguse ja vastutuse keskendamises

seaduse paremaks selgitamiseks asjatundlikust

asjatundlikumatele, võimekamatele tegutsejatele.

koolitusest ja juhendmaterjalidest. Valitsuse töö-

2015. aasta riigikogu valimiskampaanias pakku

plaan peaks lähtuma tegeliku elu vajadustest:

sid erakonnad oma programmides välja ideid

ilmnevate probleemide viivituseta lahendamisest,

riigihalduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse

osalusest EL-i õigusloomes, valitsuse prioriteetide

parendamiseks. Räägiti mitte ainult sellest, mida

heast täitmisest. Neid töid ei saa pika aja peale

riik peaks tegema (nt haridus-, maksu- või sot-

ette kavandada, ent need on kõige olulisemad.

siaalpoliitika valdkonnas), vaid kuidas riik peaks

Riigieelarve planeerimise aluseks tuleks võtta ees-

toimima. Milliste mehhanismide abil otsuseid ette

kätt need ülesanded, mida ainult riik saab ja peab

valmistama ja ellu viima ning kuidas avalik sektor

täitma. Pöörata tähelepanu neile inimestele, kes

peaks olema laiemalt üles ehitatud. Riigihalduse

vahetult avalikke teenuseid osutavad (siseturva-

köögipoolest sai oluline avaliku huvi küsimus.

lisus, haridus, kultuur, tervishoid).
Ministeerium peab taas saama poliitikakujunda-

valitseva olukorraga ei ole olnud
”üheRahulolematus
või kitsa ringkonna teema. Teravad sõnavõ-

mise keskuseks. Kui aga analüütiline töö ostetakse

tud tulid teadlaste, tööandjate ja töövõtjate esin-

lahkub ministeeriumist ka pädevus ja vastutus.

dajate, ettevõtjate, arvamusliidrite, ühiskondlike

Sisuline töö ei saa olla tellimuste esitamine ja

organisatsioonide eestkõnelejate ja endiste valit-

vastuvõtmine. Hoiduda tuleks uute asutuste ja

susliikmete poolt. Tuntumaks arutelu algatajaks oli

struktuuriüksuste loomisest, otsustada, et riigi

2011. aastal Jüri Raidla, kes rääkis kurjast haldusest

põhiülesannete täitmiseks ei looda täiendavaid

ja õigusloomelisest asendustegevusest . Mart Laar

eraõiguslikke asutusi, mis hägustavad selget juh-

leidis, et „meie riigi pea on nii suureks kasvanud,

timis- ja vastutusliini.

peamiselt sisse või toimub mujal haldusalas, siis

et jalad enam kanda ei jaksa”. Ka valitsussektori

Tugeva valitsuse kõrvale on vaja ka tugevat

teenistujad ise tunnistasid vajadust edendada

parlamenti. Vältimaks massilist töötajate arvu

koostööd ja koordineerimist, parandada mõjua-

suurendamist, tuleks palgata täiendavaid tipp

nalüüside kvaliteeti jms. (EIA 2014/2015, lk 250)

spetsialiste just komisjonide juurde.
Probleemi võimendavad veelgi riigikogu liikme-

Õppimine on vajalik, kuid teiste riikide eeskuju

tele kehtivad ulatuslikud töökohapiirangud, mis

rakendamine ei vii alati edule. Siiani pole aga suu-

toovad kaasa senise tegevuse jätkamise varjatult

detud veenvalt tõestada, et ühtse valitsemise nime

või erialatöölt kõrvalejäämise koos erialalise kvaliﬁ-

all välja pakutud lahendused avaldaks tegelikult

katsiooni vähenemise ja kaotamisega. See asjaolu

positiivset mõju koostööle ja poliitika koordineeri-

võib pärssida oma erialal kogenud ja tunnustatud

misele. Õigemini on nende lahenduste mõju keeru-

inimeste kandideerimist. Et võimaldada riigikogu

line hinnata. Seetõtu peetakse ka ühtse valitsemise

liikmetel jätkata senist professionaalset tegevust,

kontseptsiooni suuresti järjekordseks moevooluks

tuleks ümber korraldada riigikogu töö: kaotada

avaliku halduse reformide retoorikas.

enamik töökohapiiranguid, jättes alles vaid need,
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mis on olulised võimude lahususe ja tasakaa-

kõigepealt liikumine kriitikavabalt poliitika üle-

lustatuse seisukohalt; muuta riigikogu tööaega

kandelt diskursiivsele euroopastumisele ja sealt

paindlikumaks ning kasutada enam kaugtöö ja

edasi mõtestatud reﬂeksiivsele õppimisele.

e-lahendusi

1990-ndail oli tegemist suhteliselt sirgjoonelise
poliitika ülekandega, kus ülekantavat kogemust ei

Kokkuvõte

kohandatud ja selle headust ei vaidlustatud.

Kui seni pakutud lahendused riigivalitsemise
parendamisel ei ole tuult tiibadesse saanud, võiks

EL-i haridusstrateegiad ja

otsida muid. Kas on mõtet teha midagi, mis seni ei

diskursiivne euroopastumine

ole selgelt edule viinud? Teiste riikide valitud teel

2000. aastal võttis EL vastu Lissaboni strateegia

sabas sörkimine ei anna meile edumaad. Eestile

sihiga arendada ühenduse globaalset konkurentsi-

on edu toonud julged, originaalsed lahendused.

võimet. Hariduses ja kvaliﬁtseeritud tööjõus nähti

Oluline on eristada süsteemseid vigu tegemata

konkurentsivõime olulist võtit. Seetõttu ei olnud

või halvasti tehtud tööst. Enne uue struktuuri või

üllatav, et üldisele Lissaboni strateegiale järgnesid

keskuse loomist tuleks püüda olemasolev hästi toi-

raamdokumendid peamistele haridusvaldkonda-

mima panna. Hea lahendus adresseerib probleemi

dele. Need seadsid rahvuslikule hariduspoliitikale

selgelt ning võtab arvesse Eestile ainuomaseid

sellised konkreetsed sihid nagu ühtse kvaliﬁkat-

väikeriigi eripärast, ressursinappusest, põhisea-

siooniraamistiku loomine, hariduse kvaliteedi

duslikust korrast, geopoliitilistest oludest jne tule-

tagamine, aga ka hariduses osalejate ringi laien-

nevaid piiranguid.

damine ja osakaalu suurendamine. Selle mõjul
said ka siseriikliku hariduspoliitika mõjukamateks

Õppiv euroopastumine
Eesti hariduspoliitikas
Anu Toots, Krista Loogma

dokumentideks mitte seadused ja määrused, vaid
arenguplaanid, rakenduskavad, käsiraamatud,
parimate praktikate kogumikud jmt. Nende alusel
eraldati ressursse ja mõõdeti edasiminekut; need

Alapeatükk näitab, kuidas välismaa poliitikate

on toonud käibele ka oma väljendusstiili, märk-

kopeerimine 1990-ndatel transformeerus samm-

sõnad ja väljendid.

sammult Euroopa soovituste ja teiste kogemuste

EL-i mõjutusi poliitikadokumentide sisus ja

õppivaks kohandamiseks Eesti eripära ja vaja-

väljendusstiilis nimetatakse diskursiivseks euroo-

duste järgi.

pastumiseks ning just sedalaadi õppimist võib leida

EL näeb hariduspoliitikat eeskätt instrumen-

ka Eesti 2000-ndate hariduspoliitikas. Alapeatükis

taalselt, seoses tööturu ja majanduse vajadus-

analüüsitakse, kuivõrd EL-i ja välisriikide ideed ja

tega, kuid hariduse valitsemise instrumendid on

praktikad võeti Eestis lihtsalt üle või tehti seda oma

aja jooksul teisenenud. Lihtsakoeline kahepoolse

vajadusi arvestades. Kokkuvõtlikult saab teha kaks

mobiilsuse toetamine on asendunud mitmetasan-

põhijäreldust.

dilise süsteemiga, mida suunatakse ilma siduvate

Esiteks, õppimise iseloom on ajas oluliselt muu-

õigusnormideta, kuid millest lahkumine näib

tunud. 1990-ndate keskpaigast kuni 2000-ndate

ometigi olevat võimatu. Liikmesriikide jaoks on

keskpaigani domineeris soov kanda Eestisse üle

siin keskne dilemma, kas võtta Euroopast tulevad

parimat hariduspoliitikat, mida selle headuse eel-

suunised lihtsalt üle või kohandada neid oma riigi

duse tõttu kriitiliselt ei analüüsitud ega kohan-

eripära ja vajadustega?

datud. 2000-ndate keskpaika iseloomustab n-ö

Euroopastumise analüüsis Eesti hariduspolii-

kuuletuv õppimine, kus maksimaalselt kiiresti ja

tikas viimase paarikümne aasta jooksul võetakse

täielikult võeti üle Euroopa suuniseid ja standar-

vaatluse alla kolm perioodi, mida iseloomustab

deid. Ka siin oli vähe eneserefleksiooni, rohkem
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aga soovi ruttu integreeruda demo- kraatliku lääne

huvi mõistmises peitub kodanike kaasamise ja või-

struktuuridesse. 2010-ndail on Eesti poliitikaloojate

mestamise tegelik sisu. Strateegiad ja arengukavad,

enesekindlus oluliselt kasvanud; Euroopalt võe-

mis ei suuda ärgitada haridusprotsessi osapooli

takse üle kontsepte ja lähenemisi, detailid kujun-

neisse panustama, jäävad vaid „ametnike näoga”

datakse aga ise. Siiski on tegemist alles tärkava

dokumentideks.

praktikaga.
Teiseks, poliitikaõppimise intensiivsus on olnud
otseses seoses Euroopa tasandi aktiivsusega. Kõige
aktiivsem periood oli 2000-ndate keskel, mil Eesti

Huvipõhine poliitika:
võimalused, ohud ja tasakaalud
Ott Lumi

astus Euroopa Liitu ja Euroopa tasandil võeti vastu
hulk epohhiloovaid dokumente.

Alapeatükk püüab näidata, et kümne aastaga

Hariduspoliitika osapooled on kohandunud

on poliitika mõjutamise arhitektuur ja kaasamis

õppiva euroopastumisega erinevalt. Märgatav

poliitikate olemus oluliselt muutunud. Samas võib

on täidesaatva võimu institutsioonide aktiivsus ja

tõdeda, et on tekkinud uued ja sageli ka keerulise-

edukas kohanemine. Esiteks on poliitika õppimine

mad väljakutsed. Nii nagu Lääne-Euroopa poliitika

viinud uue, andmekasutusel põhineva administra-

viimasel 25–30 aastal, on ka Eesti valitsemissüs-

tiivse identiteedi tekkeni; teiseks on ametnikkond

teem viimasel kümnendil kogenud seniste hierar-

kasutanud nende valduses olevat infot ja analüüsi-

hiliste ja suletud valitsemispraktikate murenemist,

kompetentsi hariduspoliitika suunamiseks. Avatud

millega muutuvad nii valitsejate ja mõjutajate piirid

koordinatsiooni meetod kui valitsemismehhanism

kui ka rollid.

on aidanud võimendada ametnikkonna tugevnemise tendentse.

Huvide mobiliseerimine

„Ametnike näoga” poliitika on toonud kaasa

Optimistlik vaade leiab, et huvide kujundamine on

suhteliselt jäiga standardiseerimise, kus eksperdid

„demokraatia kool”, kus võitjad on alati erinevad.

peamiselt legitimeerivad andmepõhiseid otsuseid,

Klassikaline skeptiline vaade aga eeldab, et sel-

ent nende võimalus otsuseid mõjutada on jäänud

les protsessis domineerivad kitsad erahuvid alati

oluliselt väiksemaks.

laiemate avalike huvide üle, sest kontsentreeritud

Euroopa standardite järgimine võib teha Eesti
hariduse küll läbipaistvamaks, arusaadavamaks ja

erihuve (nt ärihuve) on alati kergem mobiliseerida
kui hajali kodanikkonna üldisi huve.

võrreldavamaks, ent see ei pruugi aidata lahen-

Universaalseid lahendusi erisuguste huvikand-

dada selliseid sotsiaalselt tähtsaid haridusprob-

jate poliitika mõjutamise suutlikkuse võrdsusta-

leeme nagu vastuolu saadud kvaliﬁkatsiooni ja

miseks ei ole, täielik tasakaal kuulub sotsiaalse

tööturu nõudmiste vahel, väljalangejate ja vähe-

utoopia valdkonda.

haritute suur osakaal, õpilaste ja õpetajate vähene
innovatsioonivõime.
Poliitika edukus ei sõltu mitte ainult heast stra-

Siiski ei saa me praegu Eesti puhul rääkida
toimivast ja tõhusast ning, mis oluline, väikeriigile
iseloomulikust kaasamissüsteemist. Keskne välja-

teegiast, vaid ka sellest, kas poliitika sihtrühmad

kutse on saavutada muutus poliitikakujundajate

ja pooled on üldse huvitatud sellisest poliitikast.

endi vaates kaasamisele. Praegu domineerib aru-

Miks peaks õpetaja (või oivik) olema huvitatud, et

saam, et kaasamine on poliitikaprotsessist erinev

ka nõrgad õpilased püsiksid koolis? Mida võidab

tegevus, mida tuleb teha aeg-ajalt, n-ö kohustus-

õpilane sellest, et tal on pädev koolijuht? Mis vahe

likus korras ja valikuliselt.

on üliõpilase jaoks, kas õppida tähtajatu või tähtajalise õpetamisõigusega õppekaval? Just sellistele
küsimustele vastamises väljenduva omapoolse
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Huvirühmade sisemine hierarhia,

15 aastat päevakorras olnud haldusreformi ning

erinev suutlikkus

kümmekond aastat väldanud apteegituru ja alko-

See, kes määrab poliitika päevakorra (agenda),

holipoliitika piirangute debatti. Aeg-ajalt võivad

domineerib ka ülejäänud poliitika kujunemise

suuremad poliitikamuutused siiski aset leida, seda

faasides. Kuivõrd huvirühmad, kes agenda kujun-

nii valimistega kaasnevate uute valitsuskavade

damises konkureerivad, ei suuda päevakorra kujun-

kaudu kui ka mõne huvirühma survel, mille tule-

damisse võrdselt panustada, ei pruugi poliitika

musena status quo pooldajate positsioon oota-

päevakord kajastada ühiskonna meeleolusid ja

matult muutub.

hoiakuid õigetes proportsioonides.

Kokkuvõttes rõhutab Ott Lumi, et moodsas

Eesti riigivalitsemise traditsioonidel ja prae-

interaktiivses demokraatias mängib huvikandjate

gusel ülesehitusel on tugevad neokorporatiivsed

toimimisväli üha tähtsamat rolli poliitika mõjuta-

tunnused. Paljudes poliitikavaldkondades on riik

misel. Sellega seostuvad poliitika jätkusuutlikkuse

kas seadusega või halduspraktikas delegeerinud

kaks keskset probleemi: poliitilise otsustamise legi-

privilegeeritud partneri rolli teatud institutsionaal-

tiimsus ja kvaliteet.

setele huvigruppidele. Avatud valitsemise ideaalide
konsulteerimispraktikate edasine süvendamine

legitiimsus on olnud Eesti poliiti
”liseOtsustamise
arutelu keskmes kogu Eesti säästva arengu

perspektiivne poliitikasuund.

riikliku strateegia SE21 järgse kümnendi. Tradit-

raamistikus ei ole neokorporatiivsete kaasamis- ja

siooniliste institutsioonide legitiimsuse puudujääPoliitikaprotsessi läbipaistvus

gid on avalikkusele ilmsed ja saanud nii meedia

Huvirühmade võrdsemat võimekust oma huve

tähelepanu kui olnud ka avaliku arutelu kesk-

poliitika päevakorda tuua ja nende eest seista

mes. Ennekõike on need väljendunud poliitiliste

tagab poliitikaprotsessi suurem läbipaistvus.

parteide ja teiste poliitikamõjutajate vahelises

Eesti kontekstis on selles mõttes aktuaalsed kaks

debatis. /---/ Legitiimsuse nimel toimub lihtsalt

küsimust: erakondade rahastamise läbipaistvus ja

praeguste institutsioonide ja toimijate rollide

poliitika mõjutamise kokkuleppelised ning õigus-

ümberdeﬁneerimine ja uute tasakaalupunktide

likud reeglid. Samuti vajavad laiapõhjalisemat

otsing. (EIA 2014/2015, lk 269)

avalikku arutelu lobireeglid.
Autor on veendunud, et poliitika jätkusuut
Poliitikaprotsessi sujuvus vs.

likkuse küsimused keskenduvad üha teravamalt

hõivamine/halvamine

poliitilise otsustamisprotsessi kvaliteedile. See

Autor leiab, et moodsa lääne demokraatia põhi-

eeldab valitsemisinstitutsioonide rollide jätkuvat

line probleem seisneb pigem poliitikaprotsesside

ümbermõtestamist huvipõhise poliitika konteks-

patiseisundi tekkimises ehk takerdumises nn

tis. Eestis kui piiratud inimressursiga väikeriigis on

status quo’sse. Mida tugevamaks saavad mõne

hädavajalik leida uusi võimalusi poliitikaväliste

valdkonnapoliitika saavutatud seisundit kaitsvad

huvirühmade teadmiste ja oskuste paremaks kasu-

huvirühmad, seda keerulisem on poliitika- muutusi

tamiseks poliitikaprotsessis. Huvirühmapoliitikat

esile kutsuda. Ka Eesti poliitikas on viimasel küm-

on riigi valitsemise innovatsiooni valdkonnana seni

nendil üha selgemalt märgata selliseid poliitika-

alatähtsustatud. Samas võiks just Eesti kui info-

vaidlusi, kus kehtiva süsteemi hoidjad ja muutuste

tehnoloogiliselt arenenud väikeriik välja pakkuda

taotlejad on mõlemad võrdselt tugevad pooled

uudseid IT-lahendusi nii kaasamise parendamiseks

ning tulemuseks on poliitika kinni külmumine.

kui ka poliitikaprotsessi jälgitavuse ja ratsionaal-

Selliseks näideteks võib pidada juba vähemalt

suse suurendamiseks.
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Organiseerunud kodanikualgatuslik
tegevus ja ühiskondlik sidusus:
koostöö perspektiiv
Erle Rikmann ja Marko Sõmer

valdkonnapoliitikast, mille teostamist on takistanud haldusterritoriaalse reformiga venitamine.
Autor alustab ilmeka näitega, mis kinnitab
tervise suurt regionaalset ebavõrdsust Eestis.
Tervise Arengu Instituudi andmetest selgub, et

2014. aastal tegi Tallinna Ülikooli uurimisrühm

kui täna sünnib Ida-Virumaal laps, siis on tema

üle-eestilise kodanikualgatuslike organisat-

eeldatav eluiga viis aastat lühem kui lapsel, kes

sioonide uuringu (vastajaid 1000). Tegemist oli

sünnib Tartumaal. Põlvamaal sündinud lapse

neljanda kordusuuringuga. Alapeatükis tutvus-

prognoositav tervena elatav eluiga on 42 elu-

tatakse mõningaid uuringu tulemusi, keskendudes

aastat, seevastu Saaremaal sündinu elab tervelt

organisatsioonide tegevusele sektoriülese ühis-

kuni 65 eluaastani. Rahvastiku tervis ei parane

kondliku sidususe ja koostöösuhete vaatenurgast.

ega halvene iseenesest, seda mõjutab tugevasti

Alapeatükk tutvustab uuringul põhinevat MTÜ-de

sotsiaal-majanduslik, füüsiline ja institutsiooni-

koostöösuundumuste tüpoloogiat. Analüüsi alu-

line keskkond, milles inimesed elavad. Seega – kui

seks võeti üheksa kõige levinumat MTÜde koos-

otsime vastust küsimusele, millest sedavõrd suured

tööpartnerit (koostöösuunda). Nende olemasolu

piirkondlikud terviseerinevused on tingitud, tuleb

või puudumise põhjal joonistus kuus eristuvat

lähemalt uurida demograaﬁlist ja sotsiaal-majan-

koostöösuundade mustrit (tüüpi).

duslikku olukorda eri maakondades ning kohalike

MTÜ-de parima koostöövõimekuse tagab pro-

omavalitsuste võimekust.

fessionaalsuse ühendamine kogukondlikkusega.

Rahvatervise seaduse muudatusettepanekute

Üksnes professionaalsusele rõhuv organisatsioon

väljatöötamise protsessi käigus sai selgeks, et riigi

kaugeneb oma tekkepõhjusest ja allikast. Liigselt

ja kohaliku omavalitsuse ülesannete ebamäära-

kogukondlikkusele ja lokaalsele koostööle toetuv

sus raskendab oluliselt pikaajaliste ja jätkusuutlike

organisatsioon muutub sellest sõltuvaks ega suuda

strateegiate loomist mitmes Eestile olulises elu-

piisavalt iseseisvuda. Sotsiaalse sidususe vaatenur-

valdkonnas. Ühe riiklikult olulise struktuurse prob-

gast on organisatsioonide professionaalsus vajalik

leemi liigne politiseerimine ja poliitika päevakorrast

interaktsiooni amplituudi suurendamiseks ja oma

pidev väljaarvamine takistab oluliselt ka muude

seisukohtade esitamiseks ühiskonnas laiemalt.

riigile oluliste poliitikate pikaajalist planeerimist.

Kogukondlikkus on aga oluline nende seisukoh-

Kui regionaalarengu probleemid ja omavalit-

tade ning alusidentiteetide ja motivatsioonide

suste võimekuse suurendamine ei tõuse poliiti-

kujundamiseks.

lise agenda prioriteediks, ei ole alust arvata, et
Eesti eri paigus elavate inimeste tervisenäitajad

Institutsionaalse konteksti roll
valdkonnapoliitikas rahvatervise
regionaalkorralduse reformimise näitel
Laura Aaben

lähiaastatel ühtlustuvad. Põhjus on selles, et suur
osa omavalitsusi ei suuda kavandada ja ellu viia
tõhusaid ennetustegevusi. Strateegilise planeerimise üldine võimekus on napp ka teistes rahvastiku
tervist mõjutavates valdkondades, sh sotsiaal- ja

Alapeatükis selgitatakse ühe valdkonna näitel,

majanduspoliitikas.

kuidas kujunevad ja toimivad nn tasakaalustatud

Praegused Eesti inimarengu tendentsid anna-

hierarhiad ja võrgustikud sellise poliitika kujun-

vad alust arvata, et ka kümne aasta pärast on

damisel, kus on palju osalejaid ja kus teostumine

Ida- ja Kagu-Eestis sündinute tervena elatav eluiga

sõltub suurel määral rohujuure tasandi valitse-

ligikaudu 20 aastat lühem kui mujal Eestis. Või-

misest (kohalikud omavalitsused) ja kodanikest

malik, et erinevused on isegi suurenenud, sest

endist (tervislik eluviis). Ühtlasi on see hea näide

sotsiaal-majanduslik ja demograaﬁline olukord

324

Eia 2014/2015: Lõksudest välja?

IV OSA: EIA 2010–2015: üldistavad tagasivaated rahvusvahelise kogemuse taustal

neis piirkondades on veelgi halvenenud ning

innovatsiooni) kui ka uut tüüpi riigivalitsemist ja

elanikkonna enamiku moodustavad eakad ja

strateegilist juhtimist. Teadmuspõhise ja tagasi-

viletsa tervisega tööealised. Sellistes tingimustes

sidestatud juhtimise keskmes ei ole riik või üksik

on olukorda keeruline leevendada, sest suure tõe-

ministeerium, vaid ettevõtete, riigi ja kodaniku-

näosusega on tervemad ja hakkajamad lahkunud

ühiskonna õppivad võrgustikud (n-ö rahvuslik

parema elu otsingul mujale Eestisse või välismaale.

arenguvõrgustik).

Tööandjate Ida- ja Kagu-Eestisse meelitamine ja
töökohtade loomine on raskendatud, sest seal

TAI poliitika kesksed tavad

ei ole piisavalt (tervet) tööjõudu ning omavalit-

Eesti TAI poliitika retoorika on viimasel kümnel

suste inim- ja raharessurss kulub suuresti elanike

aastal põhinenud süsteemsel TAI käsitlusel, kus

hoolekandega tegelemisele. Nii võib omavalit

kesksel kohal on riigi ja turu pidev vastastikune

susest saada pigem hoolekandeteenuse osutaja

õppimine kui peamine poliitikate tagasiside alli-

kui piirkonna arengu vedur.

kas. Seevastu TAI poliitika elluviimine on meet-

Rahvatervis on valdkond, mille olemusse on

mete, regulatsioonide, tulemusindikaatorite jms

kodeeritud vajadus teha koostööd teiste valdkon-

tasandil põhinenud pigem lineaarsel arusaamal,

dade ja toimijatega. Kuigi SE21 teadmuspõhise

et innovatsioon saab alguse alusuuringutest,

Eesti arengumudeli põhimõtted on võetud rah-

millele järgneb rakendusuuring ning selle uute

vatervise poliitika kujundamise lähte-eelduseks,

praktiliste lahenduste rakendamine ettevõtetes

ei ole riigivalitsemise institutsioonilise konteksti

ja majanduses.

arengu ebamäärasus võimaldanud vormida selle
baasil jätkusuutlikku poliitikat.

Selline vastuolu avaldub tegelikult enamiku
Euroopa riikide ja ka EL-i poliitikates. Lineaarse
käsitluse püsimist on soodustanud suhteliselt

Innovatsioon ja ühtne valitsemine: kelle
asi on teadus- ja arendustegevuse ning
innovatsiooni poliitika Eestis?
Erkki Karo, Rainer Kattel ja Veiko Lember

piiratud arusaam riigi rollist teaduses ja innovatsioonis, mis eeldab vähesekkuvat ning peamiselt
majanduskeskkonna raamtingimusi mõjutavat
kõrgtehnoloogilise arengu keskset TAI poliitikat.
Lineaarne käsitlus eeldab ka traditsioonilist (hie-

Alapeatükk näitab, et innovatsiooni eelduseks on

rarhilist) TAI poliitika kujundamise ja elluviimise

valitsemine, kus täitevvõimu asutused peaksid

süsteemi, kus on selged rollijaotused ja vastusalad

tulemuste saavutamiseks toimima mitte hierar-

ning kus „teaduslikul” tulemuse ja mõju hindami-

hiana, vaid pigem horisontaalse võrgustikuna;

sel, statistilisel analüüsil jms on olulisem roll kui

innovatsiooni pooled aga organiseeruvad vastas-

poliitikate elluviimisel tekkival osapoolte (ettevõt-

tiksõltuvate toimijate võrgustikuna (mitte lineaarse

jad, teadlased, riigiasutused) otsesel tagasisidel.

ahelana). Teadus- ja arendustegevuse ning inno-

Seetõttu on (teadus)poliitika peamiseks tagasi-

vatsiooni (TAI) poliitika kõige uuem suundumus on

sidemehhanismiks jäänud pigem teadussüsteemi

avatud ja kaasav innovatsiooni ökosüsteemi valit-

arenguid ja ettevõtete ﬁnantsnäitajaid kirjeldav

semine, mis peaks tagama selle parema toimimise

üldine statistika (nt publikatsioonide arv, lisand-

ning suurema sotsiaal-majandusliku mõjususe.

väärtus töötaja kohta), mitte aga süsteemse TAI
poliitika aluseks olev teadlaste, ettevõtjate ja

Kelle asi on olnud TAI poliitika

nende ühenduste ning haruliitude tihe ja toimiv

Säästev Eesti 21 (SE21) seadis kümme aastat tagasi

võrgustikupõhine koostöö, mis keskendub tead-

Eesti peamiseks eesmärgiks teadmusühiskonna

mistepõhisele arengule, tehnoloogilisele õppimi-

arendamise. Teadmusühiskond tähendas SE21 puhul

sele jms. Haruministeeriumide vajadused on TAI

nii teatud väärtusi (teadus- ja teadmistepõhisust,

poliitikates alaesindatud ja rakenduslik uurimistöö
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nende haldusalas on jäänud vaeslapse ossa.
Rakendusliku uurimistöö rahastamist ei ole enda

Kokkuvõte
Georg Sootla

kanda võtnud ka ettevõtted, kes on välismaiste
ettevõtete väärtusahelate osad või kel puudub

Eesti valitsemissüsteem vajab sihipäraseid ja nuti-

võimekus ﬁnantseerida ja korraldada pikaajalist

kaid muutusi, sest valitsuse vähene soov või suut-

uurimistööd ja koostööd teadlastega.

likkus algatada institutsioonipoliitikat on hakanud

Kokkuvõttes rõhutavad autorid, et innovat-

pärssima mitme eluvaldkonna arengut. Kui seni on

siooni ja rakendusliku uurimistööga seotud polii-

tähelepanu ja kriitika koondunud omavalitsusrefor-

tika kujundustavad ja -võrgustikud on nõrgemad

miga venitamisele, siis vähemalt sama vajalik (kui

ja killustatumad kui teaduspoliitikas. Nende

mitte aktuaalsemgi) on valitsuse ja tema aparaadi

võrgustike arendamisel tuleks üha rohkem kesken-

koordineerimisvõimekuse suurendamine.

duda mitte ainult avaliku sektori sisemiste tavade

Autor toob esile, et valitsemise killustumisel

muutmisele ja arendamisele, vaid anda suurem

Eestis on ka puht poliitilised põhjused: parteide

roll ettevõtlussektorile. Autorid on seisukohal, et

püüded seada esiplaanile enda saavutused ja

Eesti TAI poliitikal on praegu üsna murrangulised

pisendada teiste omi.

võimalused.

Praegune valitsustuumiku kui institutsiooni
ülesehituse muster on ilmselgelt puudulik, et

Võib isegi öelda, et Eestis on algamas eksperi
”mentaalne
TAI poliitika kujundamine. Artiklis lühi-

tegutsemisviise ühiskonna ja riigi korraldamisel

dalt analüüsitud haruministeeriumide võimekuse

dud ka OECD 2011. aasta raportis, mille soovituste

arendamise ja nutika spetsialiseerumise korral-

realiseerimisel ei ole seni erilist aktiivsust ilmuta-

damise kogemused näitavad, et probleemide

tud. Praegu rõhutavad parteid näiteks pigem oma

iseseisev sõnastamine ja lahenduste otsimine

erimeelsusi, samas võimaldab sügavam pilguheit

kohalikus TAI süsteemis loob palju suuremaid

näha nendes justkui alternatiivsetes ideedes ka

võimalusi TAI poliitika ja süsteemi tavade jätku-

olulist ühisosa. Et seda ühisosa süvendada, tuleks

suutlikuks muutmiseks kui väliste ideede ja EL-i

oluliselt avardada poliitika sisendit, s.t eri poolte

ettekirjutuste kiire omaksvõtt, ilma et neid koha-

võimalusi mõjutada poliitikakujundamist ja muu-

peal lahti mõtestataks ja paindlikult kohanda-

tuda sellega protsessi täisväärtuslikeks partneriteks.

taks. (EIA 2014/2015, lk 288)

tõhusalt ühildada. See on muuhulgas välja öel-

Poliitikakujundamise võimekus ühiskonnas saab
suureneda ennekõike eri poolte mõju tõhusas tasa-

Tärkav eksperimenteeriv TAI poliitika vajab kõige
enam toetavat poliitilist keskkonda ja ühiskonna

kaalustamises, mille tulemusena koorubki välja
avalik, s.t meie kõikide ühine huvi.

toetust, mis võimaldab eksperimente teha läbi

Nimetatud probleemid kajastuvad ka poliitika

kukkumist kartmata, samuti töötavate lahenduste

euroopalikuks muutumisel. Kuigi õppiva euroo-

eelarvamustevaba aktsepteerimist ning järjest

pastumise osakaal suureneb, on praegu liiga palju

tugevamaid valdkondlikke poliitikakujunduse

EL-i poliitika otsest ülevõttu. Enam tuleks arvestada

võrgustikke.

Eesti eripära ja huve. Eesti poliitikud ja ametnikud püüavad EL-i soovitusi kasutada sageli oma
spetsiiﬁliste vaatenurkade legitimeerimiseks. See
kahandab poliitika kohandumisvõimekust muutustega ja toob kaasa n-ö kinni külmumise. Peatüki
artiklite autorite enamiku arvates on tõhusaim rohi
selle vastu otsuste suurem avatus ja interaktiivne
otsustusstiil.
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6. EIA 2014/15 KOKKUVÕTE.
EESTI ARENGUMUDEL POST-2015
RAIVO VETIK

Vastuseid nendele küsimustele raamivad kaks
selle aruande eri osadest võrsuvat metafoori: sotsiaalsed lõksud ja arengu võimestamine. Lõks
viitab üldistusena Eesti ees seisvate probleemide

2015. aasta sügisel möödus kümme aastat hetkest,

tüübile, võimestamine aga annab võtme lahen-

mil riigikogu võttis vastu strateegilise arengukava

duse otsimiseks.

Säästev Eesti 21 ja sõnastas sellega Eesti ühiskonna

Klassikaline sotsiaalteooria eristab sotsiaalse

pikaajalised eesmärgid seoses inimeste heaolu

muutuse analüüsis kahte alusdimensiooni ning

kasvu, ühiskonna sotsiaalse sidususe, looduskesk-

tegevusstrateegiat – ühelt poolt ühiskonna hie-

konna kestlikkuse, kultuuriruumi arengu ja demo-

rarhiasuhete ning teiselt poolt kuuluvussuhete

kraatia toimimisega. Siinne aruanne analüüsibki

taastootmist või nende muutmist. Hierarhiasuhete

Eesti viimase kümnendi arengut SE21 eesmärkide

sisuks on võrdsuse/ebavõrdsuse proportsioon ühis-

ja mõõdikute lõikes, esitades mahuka arvand-

konnaelu eri valdkondades ning selle legitiimsus

mestiku ja tavapärase sotsiaalse analüüsi kõrval

inimeste silmis. Kuuluvussuhete puhul vaadeldakse

ka eksistentsiaalseid küsimusi: kes me oleme ja

ühiskonna eri gruppe ühendavaid või lahutavaid

kuhu me läheme ning mis on meie jaoks oluline

huve ja väärtuseid ning selle käigus kujunevaid

ja mitteoluline?

meie-nemad ja püha-argise vahekordi.

Eesti ühiskonna jätkusuutlikkust mõjutavad

Kui Max Weberi traditsioon analüüsib sotsiaal-

enim kaks fundamentaalset sotsiaalset muutust –

sete muutuste tagajärjel kujunevate ühiskondlike

rahvastiku kiire kahanemine ja vananemine ning

hierarhiate taastootmist, siis Émil Durkheimi suund

Eesti avatus maailma protsessidele. Demograaﬁd

tugineb nn sotsiaalse reintegratsiooni mõistele.

teavad päris täpselt prognoosida Eesti elanikkonna

Esimene toob hierarhiate analüüsil sisse sotsiaalse

koosseisu kümne ja kahekümne aasta pärast. Need

staatuse mõiste, viimane aga eeldab ühiskonna

paiguti šokeerivad ennustused toidavad muu hul-

killustumise leevendamiseks uute institutsioonide

gas ka arutelusid Eesti hääbumisest. Selle kõr-

(väärtuste) kujunemist, mis taassidustaksid sot-

val on siiski jäänud domineerima argumendid

siaalset süsteemi.

hääbumise välditavuse kohta, tuues kõnepruuki

Viimase kümnendi akadeemilises kirjanduses on

sõnapaari kestlik kahanemine. Tuleks kaaluda

tehtud katseid mõtestada jätkusuutlikkus ümber

pigem mõiste säilenõtke kohanemine (resilient

süsteemi säilenõtkuse mõiste kaudu. Süsteemi

adaptation) kasutamist.

säilenõtkust deﬁneeritakse kui süsteemi võimet
taluda keskkonnast tulenevaid negatiivseid mõju-

Eesti tulevik: hääbumine, kestlik kahanemine

sid, säilitades oma funktsioonid, struktuuri, taga-

või säilenõtke kohanemine?

sisidevõimekuse ning seega identiteedi.

Jääb küsimus: mil määral ja millise tulemus

Tähelepanelik lugeja leiab aruandest, et Eesti

likkusega suudavad Eesti inimesed ja institutsioo-

arengut on takistanud mitmesugused sotsiaalsed

nid uue rahvusvahelise keskkonnaga kohaneda?

lõksud: keskmise palga lõks, heaoluriigi lõks, klaas-

Kuidas saavutada Eestile senisest kõrgem koht üha

lae lõks, vaesuse lõks, kõrghariduse lõks, rutiinide

konkurentsitihedamas rahvusvahelises väärtusloo-

lõks jne. Üldistatult kokku võetuna märgistab lõksu

meahelas? Kuidas vältida tööjõukadu olukorras,

sattumine indiviidi või grupi võimetust parandada

kus piirid on lahti, ent meie elatustase püsib rikka-

oma positsiooni sotsiaalses hierarhias mis tahes

mate naaberriikidega võrreldes oluliselt madala-

pingutuste kiuste. Metafoor rõhutab sotsiaalse

mal? Kuidas säilitada eesti keele elujõudu suurtes

süsteemi toimimise ülemäärast formaliseerumist

digitaliseeruvates kommunikatsioonivõrgustikes?

ja ritualiseerumist, seades kahtluse alla selle kohanemisvõime muutuvate oludega, sest süsteemi
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elementide omavaheliste suhete jäigastumine

lõimumise valdkond ka Eesti riigi julgeoleku küsi-

raiskab ressursse ning takistab kohanemiseks

mustega. Siinne aruanne toob ühe lõksuna esile

vajalikke muutusi.

ka Venemaa kodaniku arvu kasvu, mille tulemusel

Keskmise palga lõksu ohver tervikuna on Eesti

võib seniste trendide jätkumisel tulevikus Ida-Viru-

majandus, mille teekond rahvusvahelise väärtus

maa linnade elanike seas olla üle poole Venemaa

ahela järgmistele astmetele kulgeb vaevaliselt.

kodanikud.

Kõrghariduse lõks: Eestist väljarändajate seas on

Sotsiaalsete lõksude kõrval rõhutab peatoime-

ülekaalus kõrgharidusega inimesed, kes ei leia oma

taja Eesti tulevikuarengust rääkides keskse mõis-

haridustasemele vastavat tööd. Kodakondsuse

tena võimestamist või ka võimustamist:

lõks: seniste trendide jätkumisel võivad tulevikus
moodustada Ida-Virumaa linnade elanikest üle
poole Venemaa kodanikud.

leiab lugeja siit sellised sõnapaa”ridNäiteks
nagu võimestav riik, võimestav heaoluriik,

Sotsiaalsete lõksude üks põhitunnus on nende

võimestav sotsiaalpoliitika, võimestav loome-

relatsioonilisus, seotus ebasümmeetriliste suhete

majandus, võimustatud kodaniku ühiskond,

ja positsioonidega teatud valdkondades. Mitu kir-

võimustatud poliitikakogukonnad jne. Kui lõksu

jeldatud lõksu tõstab esiplaanile Eesti seesmiste

metafoor näitab ära süsteemi kinnikiilumise põh-

protsesside sõltuvuse rahvusvahelisest ja üha

jused, siis võimestamise märksõna kaudu toome

enam globaliseeruvast väliskeskkonnast, Eesti nõr-

me esile süsteemi dünaamika allikad. (Ibid.)

gema positsiooni tsentri ja perifeeria suhetes. Raivo
Vetik toob lõksude toimimises esile neoliberaalse

Kõige silmapaistvama võimestamist väljendava

kaanoni mõju, mille kohaselt vastutus ebavõrd-

ideena tõstetakse esile Katteli ja Karo esitletud

sete suhete korral asetatakse nõrgemale poolele,

arengumudelit:

sest tugevama poole seisukohast tähendab lõksu
domineerimist, samas kui süsteemi madalamad

lennukam arengu võimestamise käsit”lusKõige
selles aruandes on tehnoloogia-Eesti idee.

elemendid tahaksid oma positsiooni parandada.

Nimetatud idee elluviimine põhineb tehnoloogi-

töökindlus soovitavat ideaali, mis taastoodab

liste oskuste ja teadmiste eelisarendamisel ning
Järelikult tuleb ümber mõtestada, mida
”kujutab
endast rahvusvahelise väärtusahela

valmisolekul toetada riiklikult vastavaid eksperi-

madalama lüli staatus – see on üks positsioon

nipõhise riigi mudelit, mille võimalikkust tõestab

terviklikus süsteemis, millesse tsentri ja perifee-

mitme Ida-Aasia riigi tõus rahvusvahelise väär-

ria erinevus on sisse kodeeritud. Seega, keskmise

tusahela tippu. (EIA 2014/2015, lk 298)

mente. Tehnoloogia-Eesti esindab innovatsioo-

palga lõks ei ole kõrvalekalle normist, vaid relatsiooniline mehhanism, mille kaudu süsteem kui

Vetik on inspireeritud ahvatlevast tulevikuvõima-

selline töötab. --- Neoliberaalse kaanoni põhiline

lusest suurendada Eesti ühiskonna põlvkondade

nõrkus Eesti seisukohalt vaadates on tsentri- ja

ja rahvuste vahelist sidusust, ühendades tehno-

perifeeriariikide huvide erinevuse eiramine, mis

loogia-Eesti mudeli võimestavate sotsiaalinves-

sisuliselt tähendab asjade nägemist hierarhilise

teeringute ning loomemajanduse arendamisega.

süsteemi kõrgema elemendi (s.t mitte Eesti) mätta
otsast. (EIA 2014/2015, lk 297)

Internetiajastul edendab sellisel mõtlemis”tüübil
põhinev sotsiaalne praktika jõuliselt ka

Haridussüsteemis toimiva lõksuna kirjelda-

innovatiivset hariduslikku ja ärilist rakendust.

takse ka venekeelse hariduse toimimist klaaslae

Võib eeldada, et kui miski on nii kasumlik nagu

taastootjana tööturul. Samas seostub ühiskonna

internetiäris keskse rolli omandanud visuaalkul-
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tuur, siis tagasiteed kirjakultuuri peaaegu mono-

Seejuures tõstatatakse küsimus, kas suurenev

poolsele õigusele hea ja kurja ning püha ja argise

kultuuriline mitmekesisus, tõlgenduste paljusus

sõnastamisel enam ei ole.

on selles olukorras Eestit võimestav või ohustav,
ning kas erisuguse sotsiaalse positsiooniga rüh-

Kirjakultuuri ajastul tekkinud normide ja
”rituaalide
kõrvale tekivad uued, mis on omased

saab oodata suuremat koostööd. Milline vaade on

visuaalkultuurile. Ei ole välistatud, et tuleviku

Eesti jaoks olemuslikum? Ühest vastust sellele on

kümmet käsku ei kirjutata, vaid maalitakse. (Ibid.)

raske anda, kuid siiski kõlab aruande lõppsõnas

made vahel on võimalik vaid vastandumine, või

veendumus pluralistliku ühiskonna suuremas säile
Kokku võttes Eesti arenguid veerandsaja ise-

nõtkuses ja arenguvõimes.

seisvuse taastamise aasta jooksul, nendib EIA
areng taasiseseisvuse perioodil olnud erakordselt

Eesti ühiskonnas toimuvate sotsiaalsete ja
”kultuuriliste
muutustega edukas kohanemine

kiire ja paljude teiste saatusekaaslastega võrreldes

eeldab ajastutüübile vastavat mõtlemistüüpi.

ka väga edukas. Siiski on viimase kümnendi aren-

Ühiskonna terviklikkust ja traditsiooni pühadust

gutes nähtavaks saanud ka meie nõrgad kohad ja

rõhutav konservatiivne mõtlemistüüp on eest-

haavatavus. Ta osutab ka selle haavatavuse kahele

luse elujõu üheks allikaks. Seda ei tohiks ala-

allikale: kogemuste ja oskuste vähesusele ühelt

hinnata, sest – botaanilist võrdlust kasutades –

poolt, ja teiselt poolt, Ulrich Beckile viidates sellele,

õitsemiseks on vaja ka juuri. Samas võimaldab

et ka Eesti ühiskond on oma arengus muutunud

erinevusi ja loomingulisust rõhutav mõtlemis

osaks globaalsest riskiühiskonnast, mille puhul

tüüp vastata kõrge määramatuse astmega

on kõigi üldine haavatavus vältimatu.

sotsiaalsete muutuste perioodi väljakutsetele

2014/2015 peatoimetaja, et tervikuna on Eesti

paremini. See mõtlemistüüp tõuseb järgnevaSüsteemi toimimisest tuleneva haavatavuse
”leevendamine
eeldab adekvaatset tagasisidet.

tel kümnenditel paratamatult esiplaanile, sest

Paraku toovad mitmed selle aruande analüü-

on, vaid kuidas see aitab muutustega kohaneda.

sid välja tõsiasja, et mõned olulised ühiskonna

(EIA 2014/2015, lk 300)

enam ei ole nii tähtis, mis värvi mõtlemistüüp

tagasisidemehhanismid Eestis ei tööta, tekitades
sotsiaalseid lõkse. (EIA 2014/2015, lk 300)

Selle mõtte tähenduslikkus on tänases Eestis
suurem kui viis aastat tagasi tunduda võis.
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Sissejuhatus
Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 pälvis roh-

sissejuhatav esitamine lakooniliste, suhteliselt

kem avalikku tähelepanu ja vastukaja kui ükski

lihtsas keeles kõlavate väidetena ja samuti iga

varasem. Selle põhjuseks on ühelt poolt aruande

peatükiga kaasnev toimetaja selgitus peatükis esi-

sisu seos selle ilmumishetkel ühiskonna meeli üles

tatava sisu raamistamise kohta ning lühikokkuvõte

kütnud rändetemaatikaga, mille kutsus esile ÜRO

peatüki sisust. Tänu toimetajate ülevaadetele on

ränderaamistiku ümber toimuv poliitiline pola-

ka töös olnud lihtne neid kahte viimast uue for-

riseerumine Eesti ühiskonnas. Teisalt aga tuleb

maadiga aruannet esitleda. Allpool esitataksegi

tunnustada väljaandja ja toimetajate pingutusi,

pilt EIA 2016/2017 ning 2019/2020 sisust nende

mis on muutnud kahe viimase EIA formaadi kaas-

toimetajate kirjutatud lühiülevaadete najal, neid

aegsemaks ja lugejasõbralikumaks. Sellele on

ainult vähesel määral lühendades ja mõnda üksi-

kindlasti kaasa aidanud aruannete põhisõnumite

kut lauset veidi muutes.

Foto: Eesti Koostöö Kogu
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1. EIA 2016/2017:
Eesti rändeajastul
Peatoimetaja Tiit Tammaru, Raul Eamets, Kristina Kallas
Toimetajad Allan Puur, Rein Ahas, Anu Realo,
Anna Verschik, Marek Tamm

1. EIA 2016/2017 PÕHISÕNUMID
TIIT TAMMARU, KRISTINA KALLAS,
RAUL EAMETS
Autorid väidavad, et Eesti on astumas uude rände
ajastusse, mida iseloomustab lisaks väljarändele
sisserändajate arvu kasv ja rände olemuse muutumine. Seda uut ajastut iseloomustab rändevormide
mitmekesisus ja põimumine. Endiselt on väljarändajate seas palju selliseid inimesi, kes lahkuvad
ja jäävadki elama võõrsile. Üha enam aga on ka
neid, kes vaid mõnda aega elavad, töötavad või
õpivad mujal ja rändavad siis edasi järgmisse
riiki (edasiränne) või naasevad sünniriiki (tagasiränne). Samuti on neid, kes niimoodi mitu korda
elu jooksul rändavad (ringränne) või kes elavad

Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 esikaas.

pidevas liikumises, kui näiteks töökoht asub ühes
ja elukoht teises riigis (pendelränne). Uut olukorda
rändajatele atraktiivsemaks ja tööandjate huvi

Kuigi rände olemus on muutunud ja selle
”põhju
sed ning vormid on mitmekesisemad kui

välistööjõu värbamise vastu on viimastel aastatel

kunagi varem, on rändel üks tunnusjoon: see on

oluliselt suurenenud. Rändeajastu mõjutab aga

tõmme heaolu poole. Inimesed rändavad küll

ka neid, kes ise ei rända ja praegu veel moodus

erinevatel põhjustel, olgu see töötamine, perega

tavad kõikides riikides valdava osa elanikest. Inim

seotud tegurid, õppimine või põgenemine taga-

arengu seisukohalt on oluline rõhutada rände

kiusamise eest, kuid minnakse riikidesse, kus elu

seost heaoluga:

on parem. (EIA 2016/2017, lk 10)

iseloomustab ka see, et Eesti on muutunud sisse
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Ulatuslik sisseränne aga võib viia riikide arengu

suhetest ning peremudelist, nii muudab harg-

tasakaalust välja. Seetõttu on viimastel aastatel

maisus meie arusaama rändest, lõimumisest

paljudes Euroopa riikides kodanikud hakanud

ja riigist.

muretsema rände varjukülgede pärast, nagu prob-

• Eesti- ja venekeelse elanikkonna sotsiaalsed

leemid ühiskonna sidususega ja siseturvalisuse

sidemed on endiselt puudulikud. Suurenev

vähenemine. Vaadeldavas inimarengu aruandes

sisseränne asetab rahvussuhete teema uude

on keskendutud teemaringidele, kuidas on muu-

valgusesse, sest saabujad pärinevad maailma

tunud heaolu mõõdetuna inimarengu indeksiga

väga erinevatest piirkondadest. Ühiskonna

viimasel 25 aastal, millised on uued suundumused

sidusust saab suurendada mitte üksnes eesti

Eesti rändes, millised muutused on toimunud Eesti

keele tähtsustamisega, vaid suhtluse toeta

kogukondades välismaal ja mida see Eesti arengu

misega. Ühtne eesti lasteaed ja kool saavad

jaoks tähendab, millised uued väljakutsed kaas-

olla lõimumise käivitajad, tööturg elluviija ning

nevad lõimumisega ning Eesti rahvastiku, keele ja

lõimumise edukust mõõdab see, kui eri rahvu-

kultuuri arenguga praeguses avatud maailmas ja

sest inimesed soovivad ja saavad elada samades

digi- ning rändeajastul.

piirkondades.
• Eesti rahvastik ei ole 21. sajandi lõpuks praegu-

Aruanne annab tõstatatud küsimustele vastused
(vt EIA 2016/2017, lk 10–11):

sest väiksem, kui on täidetud kaks tingimust:
sündimus suureneb ja saabujaid on rohkem kui
lahkujaid. Selleni jõudmiseks on vaja panustada

• Eestis on heaolu kasv mõõdetuna inimarengu

nii pere- kui ka rändepoliitikasse. Rahvastiku-

indeksiga (tervis, haridus, jõukus) viimase 25

arengu inertsi tõttu tuleb Eestil paari lähema

aasta jooksul üks suuremaid Euroopas. Hari-

kümnendi jooksul suure tõenäosusega siiski

duse ja tervise poolest on Eesti võrreldav teiste

arvestada nii rahvaarvu kui ka töötajate arvu jät-

väga kõrge inimarenguga riikidega, jõukuses on

kuva kahanemisega. Töökäte arvu vähenemist

mahajäämus suurem. Ka ebavõrdsus on Eestis

aitab leevendada mõõdukas sisseränne, mida

endiselt suur ja Gini indeksiga mõõdetuna üks

kombineeritakse olemasolevasse inimvarasse

kõrgemaid Euroopas.

panustamise ja selle tõhusama kasutamisega.

• Eestis toimub rändepööre. Mitte kõik Eesti inimesed, eriti ääremaa elanikud ja lihtsamate

Tuleb ka arvestada, et tark majandus vajab
vähem töökäsi.

tööde tegijad, ei saa küllaldaselt osa heaolu kas-

• Euroopa riikide kogemus ulatusliku oskus- ja

vust. See asjaolu põhjustab endiselt väljarännet

lihttöötajate sisserände soosimisel näitab, et

Soome ja teistesse kõrgema elatustasemega

vajalikud tööd saavad küll kohe tehtud, kuid

Euroopa Liidu riikidesse. Heaolu kasvades aga

selle hind on ühiskonna sidususe vähenemi-

on suurenenud ka sisseränne, eriti väljastpoolt

sega seotud pikaajalised probleemid. Eesti võiks

Euroopa Liitu. 2015. aasta oli märgiline, sest

kaaluda senisest passiivsest rändepoliitikast

esimest korda viimase 25 aasta jooksul ületas

järkjärgulise loobumise järel aktiivset rände-

Eestisse saabujate arv Eestist lahkujate arvu.

poliitikat, mis lähtub nii tööturu vajadustest kui

• Avatud maailmas ei kattu enam riikide terri-

ka lõimumissuutlikkusest. Eesti rändepoliitika

tooriumid, kodanike elukohad ega inimeste

nurgakivid võiks olla punktisüsteemi kasutusele

tegevusruumid. Tänapäeva Eesti on hargmaine,

võtt töörändes ja õpirände soodustamine.

kus omavahel tihedalt suhtlevad kogukonnad,

• Avar käsitlus ja tehnoloogiliste võimaluste kasu-

ettevõtted ja inimesed asuvad nii Eestis kui ka

tamine tagab väikeste keelte ning kultuuride

välismaal. Nagu kärgpere muudab meie aru-

püsimise avatud maailmas rände- ja digiajas-

saama laste kasvatamisest, vanemate ja laste

tul. Mitmekesine kultuuripoliitika käsitleb eesti
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kultuuri kogu selle eripalgelisuses (mitte vaid

hüppeliselt ebavõrdsust, mis on jäänud suureks

kutselist ja pärimuskultuuri) ning aitab kaasa

siiani. Ebavõrdsuse kõige levinuma näitaja, Gini

teistest kultuuridest pärit laenude oskuslikule

indeksi järgi on EL-i riikide hulgas ebavõrdsus

lõimimisele. Eesti kultuuri alus on eesti keel,

Eestist suurem vaid Lätis, Leedus ja Rumeenias.

kuid eesti keele ja kultuuri kandjad, sh eest-

Tšehhis on suudetud muudatused ühiskonnas nii

lased, räägivad tulevikus praegusest enam ka

ellu viia, et ebavõrdsus pole oluliselt kasvanud ja

teisi keeli ning suhtlevad rohkem eri kultuuridest

Gini indeks on võrreldav Põhjamaadega.

pärit inimestega.
Eestis on eriti suureks kujunenud
Põhisõnumite alapeatükis antakse kokkuvõtlik

maa ja linna ebavõrdsus

ülevaade Eesti inimarengu olukorrast ning aruan-

Tallinnas on jõukus elaniku kohta juba suurem kui

des esile toodud põhilistest probleemidest.

Euroopa Liidus keskmiselt, kuid äärealadel jääb
jõukus EL-i keskmisest oluliselt maha. Paljuski on

Heaolu kasv on olnud kiire,

sel erinevusel objektiivsed põhjused. Inimesed

kuid ebavõrdsus on endiselt suur

koonduvad peaaegu kõikjal maailmas paremat

Eestis on heaolu kasv mõõdetuna inimarengu

elu otsides suurtesse linnadesse. Lisaks päris Eesti

indeksiga (tervis, haridus, jõukus) viimase 25 aasta

nõukogude ajast vanamoodsa majanduse ja sel-

jooksul üks suuremaid Euroopas. Hariduse ja ter-

lega seotud rahvastikupaiknemise. Nõukogude

vise poolest on Eesti võrreldav teiste väga kõrge

aja lõpus elas Lääne-Euroopa riikidega võrreldes

inimarenguga riikidega, jõukuses on mahajäämus

märkimisväärselt suur osa elanikest maal ja iga viies

suurem. Ka ebavõrdsus on Eestis endiselt suur

töötaja oli hõivatud põllumajanduses. Uutes turu-

ning Gini indeksiga mõõdetuna üks kõrgemaid

majanduse tingimustes vähenes põllumajanduslik

Euroopas.

tootmine ja eriti töökohtade arv põllumajanduses,

Alates 1990. aastast, kui alustati inimarengu

seetõttu kannatasid kõige enam just ääremaalised

indeksi mõõtmist, on indeksi väärtus maailmas

maapiirkonnad. Linnades pakkus tärkav teenindus-

tervikuna kasvanud 0,597-lt 0,711-le. Eesti on 1991.

sektor kahanenud tööstustöökohtadele asendust,

aastaga võrreldes liikunud üles kuus kohta ja paik-

kuid linnadest kaugemal maapiirkondades sellist

neb 2015. aastal indeksi väärtusega 0,861 maailma

kompenseerivat tööturu muutust ei toimunud. Uus

riikide seas 30. kohal. Aastatel 1990–2015 kasvas

turumajandusel põhinev ühiskonnakorraldus ja

inimarengu indeks Eestis kiiremini kui enamikus

elanike nõukogude ajast päritud suur maaelanike

teistes Euroopa Liidu riikides (suurem on muutus

osatähtsus lihtsalt ei sobitunud enam teineteisega.

olnud vaid Iirimaal ja Horvaatias). Euroopa Liidu
uutest liikmesriikidest on inimarengu indeksi väär-

Saabujate ja lahkujate arv tasakaalustub,

tus meist suurem vaid Sloveenias ja Tšehhis.

kuid rahvuslik koosseis muutub

Kiirel arengul on ka oma varjuküljed, millele on

Eestis toimub rändepööre. Mitte kõik Eesti inime-

tähelepanu juhtinud mitu varasemat Eesti inim

sed, eriti ääremaa elanikud ja lihtsamate tööde

arengu aruannet. Ebavõrdsus kipub kasvama

tegijad, ei saa küllaldaselt osa heaolu kasvust. See

kiirete ühiskonnamuutuste alguses: on neid, kes

asjaolu põhjustab endiselt väljarännet Soome ja

saavad arengust ja heaolu kasvust rohkem osa, ja

teistesse kõrgema elatustasemega Euroopa Liidu

neid, kes jäävad muutuste hammasrataste vahele.

riikidesse. Heaolu kasvades aga on suurenenud ka

Ka üleilmastumine ja turu rolli tähtsustumine kipu-

sisseränne, eriti väljastpoolt Euroopa Liitu. 2015.

vad riikide ning inimeste ebavõrdsust suurendama.

aasta oli märgiline, sest esimest korda viimase 25

Nii pole ime, et tugevale turu-usule rajatud Eesti

aasta jooksul ületas Eestisse saabujate arv Eestist

väike ja avatud majandus kasvatas 1990. aastatel

lahkujate arvu.
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Väljaränne on endiselt suur ja lahkujate seas

riigis nimetatakse hargmaisuseks ning väikeriikides

on ohtralt esindatud madalapalgalised töötajad

kipub inimeste tegevus rohkem üle riigipiiride kan-

ning ääremaade elanikud. Seega ei ole Eesti edu

duma kui suuremates riikides. Digiajastul on lihtne

jõudnud kõigi elanikeni ja see on üks oluline jät-

ka eemal olles Eestiga suhelda ning nii on varem

kuva suure väljarände põhjus. Uus on aga see, et

eraldi seisnud kodu- ja väliseesti üha tugevamalt

Euroopa Liiduga ühinemine ja heaolu kasv viimas-

kokku kasvamas hargmaiseks Eestiks.

tel aastatel on oluliselt suurendanud ka sisserännet

Ühelt poolt valmistab hargmaisus probleeme,

Eestisse. Enne Euroopa Liiduga ühinemist saabus

näiteks lahus elavad pereliikmed, ettevõtete

Eestisse vähem kui 2000 inimest aastas, kuid 2015.

maksustamine või kodanike määratlemine. Kuid

aastal oli saabujaid juba ligi 6000. Aasta 2015 on

üha enam saavad riigid, inimesed ja ettevõtted

märgiline ka seetõttu, et siis registreeriti Eestisse

aru ka hargmaisusega kaasnevatest võimalustest.

saabujaid rohkem kui lahkujaid. Siiski ei anna ühe-

Seda iseloomustatakse sageli „kolmikvõiduna”:

kahe viimase aasta andmed veel alust väita, et Ees-

lähteriik saab elanikele tööd ja raha, sihtriik saab

tist on juba saanud sisseränderiik. Pigem toimub

hea töötaja, ilma et peaks tegelema sisserände

praegu rändepööre, kus sisserännet suurendab

ning lõimimisega, töötaja saab aga parema palga

heaolu kasv ja väljarännet mõjutab muu hulgas

ja uusi kogemusi. Ettevõtetele pakub hargmai-

Euroopa Liidu riikide võrdluses suhteliselt suur

sus samuti uusi võimalusi. 1990. aastatel seisnes

ebavõrdsus. Ränne on seejuures eriti intensiivne

majanduse hargmaistumine eelkõige välisoma-

naaberriikidega, väljaränne seostub peamiselt

nike Eestisse tehtud investeeringutes ja siia rajatud

Soome, sisseränne Venemaaga.

tütarettevõtetes, mis andsid olulise tõuke Eesti
arengule. Praegu on peaaegu pool Eesti tööta-

Väliseestist ja kodueestist on

jatest hõivatud välisosalusega ettevõtetes. Kuid

saamas hargmaine Eesti

nüüdseks on majanduse hargmaisus muutunud

Avatud maailmas ei kattu enam riikide territooriu-

palju ulatuslikumaks ja mitmekesisemaks: Eestist

mid, kodanike elukohad ega inimeste tegevusruu-

on välja kasvanud siin asutatud tugevad ettevõtted

mid. Tänapäeva Eesti on hargmaine, kus omavahel

ning üha enam on selliseid Eesti ettevõtjaid, kelle

tihedalt suhtlevad kogukonnad, ettevõtted ja ini-

rajatud ettevõtted toimetavad alates sünnihetkest

mesed asuvad nii Eestis kui ka välismaal. Nagu

välisriikides.

kärgpere muudab meie arusaama laste kasvatami-

Eesti majanduse arengu vaatenurgast tervikuna

sest, vanemate ja laste suhetest ning peremudelist,

on kasulik, et meie ettevõtted oleksid ühendatud

nii muudab hargmaisus meie arusaama rändest,

võimalikult paljude üleilmsete tarneahelatega ja

lõimumisest ja riigist.

looksid selles võimalikult suurt lisaväärtust ehk

Nii praegu toimuva kui ka varasemate väljarände-

pakuksid tarku ning hea palgaga töökohti. Peale

lainete tulemusena elab väljaspool kodumaad

Soome on kõige loomulikum koostöövõrgustike

vähemalt 200 000 eestlast, kes rohkem või vähem

kujunemine teiste lähiriikide, Rootsi, Läti ja Lee-

suhtlevad Eestisse maha jäänud sugulaste ja sõp-

duga, keda ühtekokku võib üha enam käsitleda

radega. Digiajastu ja odav transpordiühendus on

Eesti ettevõtete laiendatud koduturuna. Harg

suhtluse muutnud lihtsamaks kui kunagi varem

maises maailmas on väga oluline see, kuidas ette-

ajaloos. 2011. aasta rahvaloenduse ajal töötas lisaks

võtted suudavad luua oma toodete ja teenustega

veel ligikaudu 25 000 Eesti püsielanikku välismaal

seotud lugusid ning sõnumeid nii, et need kedagi

ja suurenenud on Eesti tudengite arv, kes õpivad

ei solvaks ning oleksid mõistetavad eri keele- ja

lühemat või pikemat aega välismaal. Rohkem on

kultuuritaustaga inimestele nii Eestis kui ka välis-

ka Eesti elanike muid lühiajalisi välismaal viibimisi.

maal. Ainult inglise keelest läbilöömiseks ei piisa,

Inimeste ja ettevõtete tegevust korraga mitmes

vaja on ka teiste võõrkeelte oskajaid ja kaugemate
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kultuuride tundjaid, just sellest algab riigi tugi

suur hulk Eesti kodanikke elab ja töötab väljaspool

ettevõtetele.

Eestit, samal ajal kui Eestis elab ja töötab palju

Eesti tuleviku üle arutledes ei saa me seega

teiste riikide kodanikke. Eesti põhiseadus toimib

mööda vaadata asjaolust, et rändeajastul on toi-

Eesti riigi poolt vaadatuna hargmaises maailmas

munud nihked kaua aega meile enesestmõiste

hästi: põhiseadus topeltkodakondsust ei keela,

tavana tundunud olukorras, kus kattuvad riigi

küll aga ei luba sünnijärgselt Eesti kodanikult

territoorium ja selle ettevõtted ning kodanikud.

kodakondsust ära võtta. Nüüd on küsimus selles,

Eesti elanike ja ettevõtete tegevusruum ulatub

kas kodakondsusseaduse peaks viima kooskõlla

Eestist välja ning teiste riikide kodanike ja ette-

hargmaisuse levikuga.

võtete tegevusruum ulatub osaliselt Eestisse.

Sidusa ühiskonna tagab eesti keelel põhinev ja

Selle vastu võib protestida, kuid targem on siiski

teisi keeli väärtustav haridus. Eesti- ja venekeelse

kohaneda nüüdisaegse avatud ning majandus-

elanikkonna sotsiaalsed sidemed on endiselt puu-

ja suhtlusvõrgustikest läbi põimunud maailmaga,

dulikud. Suurenev sisseränne asetab rahvussuhete

püüdes sellega seotud võimalusi ära kasutada ning

teema uude valgusesse, sest saabujad pärinevad

probleeme lahendada.

maailma väga erinevatest piirkondadest. Ühis-

Siiski võib hargmaisus teravdada ühiskonna

konna sidusust saab suurendada mitte üksnes eesti

sidususega seotud probleeme. Lähteriigi vaate

keele tähtsustamisega, vaid suhtluse toetamisega.

nurgast on hea, kui väljarändajad säilitavad tuge-

Ühtne eesti lasteaed ja kool saavad olla lõimumise

vad hargmaised sidemed kodumaaga, jätavad

käivitajad, tööturg elluviija ning lõimumise edukust

alles lähteriigi kodakondsuse, asutavad sihtriigis

mõõdab see, kui eri rahvusest inimesed soovivad

oma seltse ja koole, elavad innukat ühist elu ja

ja saavad elada samades piirkondades.

jälgivad lähteriigi meediat ning suhtlevad aktiiv-

Sisseränne Eestisse ei ole veel kuigi suur ja vii-

selt rahvuskaaslastega kodumaal. Vastuvõtva riigi

mase kümne aasta jooksul on kõige rohkem saabu-

jaoks aga võib sellest saada probleem, kui tugevaid

tud ida poolt, kuid ka teistest Euroopa riikidest ning

kodumaa- ja kogukonnasidemeid ei tasakaalusta

mujalt maailmast. Uussisseränne kipub olemas-

mitmekülgne lõimumine sihtmaa ühiskonda, kui

olevaid paralleelühiskondi Eestis pigem võimen-

inimesed jäävad elama endise kodumaa info- ja

dama kui vähendama. Euroopa Liidust saabuvad

meediaruumi. Kolmikvõidu asemel – lähteriik,

sisserändajad asuvad elama küll piirkondadesse,

hargmaised inimesed ja sihtriik – võib väga ker-

kus elavad eestlased, kuid saabujate lastele raja-

gelt minna ka vastupidi, et kaotavad kõik kolm.

takse inglise keelel põhinevaid rahvusvahelisi koole,

See juhtub näiteks siis, kui inimesed hakkavad

mis ei ole Eesti haridussüsteemiga otseselt seotud.

sihtriigis tegema oma kvalifikatsioonist madala-

Eestist ida poole jäävatelt aladelt saabuvad inime-

maid töid, lähteriigi kulutused koolitusele on nii

sed aga asuvad elama venekeelsetesse piirkonda-

olnud kasutud, töötaja kaotab kvalifikatsioonis ja

desse, võimendades nii nõukogude ajal tekkinud

enesekindluses ning sihtriigi töötajad on rahul-

eesti ja vene keele põhiseid paralleelühiskondi.

olematud, sest tunnetavad, et nende töökohad
kaovad ja palgatase langeb.
Hargmaisusega seotud suurim väljakutse riiki-

Eesti keele oskus panustaks teistest rahvustest
inimeste kaasamisse Eesti ühiskonda ja muudaks
eestlaste suhtumise positiivsemaks. Kuid rahvus

dele on olukord, kui omavahel ei kattu riigi territoo-

rühmade ühise osa tekkimine haarab peale

rium ja kodanikkond. See tähendab, et lahendada

keeleoskuse ka palju muud: elukohamaa kultuuri

on vaja küsimus, kelle omad on poliitilises, koda-

tundmaõppimist, eri rahvustest inimeste koos

kondsuse, maksustamise või sotsiaalkindlustuse

õppimist, töötamist ja vaba aja veetmist, samades

mõttes hargmaises maailmas elavad inimesed.

piirkondades elamist, kooselusid, sõpruskondade

See on oluline küsimus ka Eesti jaoks, sest väga

ja suhtlusvõrgustike teket jne. Eesti keele oskus
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ei pruugi viia eri rahvusest inimeste suhtlemiseni,

mud keele- ja rahvuspõhiste paralleelühiskondade

kuid eri rahvusest inimeste, eriti laste eesti keeles

ühendamiseks. Lasteaed ja kool on need institut-

suhtlemisega paraneb ja areneb eesti keele oskus

sioonid, mille kaudu saab muutuse algatada ning

kiiresti. Oluline nihe viimasel kümnendil eestlaste

seda tuleb teha.

seas on tõrjuva suhtumise vähenemine teistest rah-

Kui kool on lõimumise käivitaja ja tööturg ellu-

vustest inimestesse ning avatud identiteedi suure

viija, siis eluasemevõimalused ja -valikud näitavad

nemine. See ei tähenda kuidagi rahvusidentiteedi

muudatuste edukust. Selleks, et elukohapõhist

nõrgenemist. Muutused venekeelse elanikkonna

segregatsiooni ei oleks ja inimeste elukohavalikud

identiteedis aga ei ole märkimisväärsed.

ei oleneks rahvusest, peavad olema täidetud kaks

Nii aruande lõimumise kui ka identiteedi- ja

väga olulist tingimust. Esiteks peavad eri rahvu-

keelemuutuse peatükkides kordub sõnum kooli

sest inimeste väärtused (elukohaeelistused) olema

kesksest rollist rahvuslik-keeleliste paralleelkogu-

sarnased. Teiseks peavad olema võrdsemad sisse-

kondade sidumiseks. Eesti iseseisev riik on toimi-

tulekud ehk ei tohi olla erinevusi tööturul. Eesti ja

nud juba kaks ja pool aastakümmet, kuid endiselt

vene emakeelega inimeste elukohtade erinevused

eksisteerib lapsi eesti ja vene keele alusel paral-

aga on viimase 25 aasta jooksul süvenenud, mitte

leelsetesse maailmadesse jagav lasteaia- ja kooli-

vähenenud.

süsteem. Noored hakkavad omavahel tihedamalt
suhtlema alles ülikoolis, kuhu vene noored jõua-

Rahvastiku püsimise tagab suurem

vad vähem kui eesti noored. Nõnda on tekkinud

sündimus ja positiivne rändesaldo

olukord, et kõrgharidusega inimeste osatähtsus

Eesti rahvastik ei ole 21. sajandi lõpuks praegusest

eesti-vene noorte seas on väiksem kui eestlaste

väiksem, kui on täidetud kaks tingimust: sündimus

hulgas. Sellise süsteemi juures ei teki noortel ühi-

suureneb ja saabujaid on enam kui lahkujaid. Sel-

seid suhtlusvõrgustikke ega isegi ühist inforuumi.

leni jõudmiseks on vaja panustada nii pere- kui ka

Aruande autorid leiavad, et aeg on küps asendada

rändepoliitikasse. Rahvastikuarengu inertsi tõttu

eesti ja vene koolid ühtse ning ühetaolise Eesti

tuleb Eestil paari lähema kümnendi jooksul suure

kooliga, mis tugineb eesti keelele, kuid arvestab

tõenäosusega siiski arvestada nii rahvaarvu kui ka

Eesti keelelist mitmekesisust.

töötajate arvu jätkuva kahanemisega. Töökäte arvu

Õppekeele alusel segregeeritud koolist kandu-

vähenemist aitab leevendada mõõdukas sisse

vad erinevused tööturule ja sissetulekute erinevus

ränne, mida kombineeritakse olemasolevasse

suurendab rahvuspõhist elukohasegregatsiooni.

inimvarasse panustamise ja selle tõhusama kasu-

Kui sissetulek on erinev, ei ole ka kinnisvaraturul

tamisega. Tuleb ka arvestada, et tark majandus

võimalused samad ja eestlased ning teistest rah-

vajab vähem töökäsi.

vustest inimesed ei saa kodu samasse piirkonda

Kahekümne viie taasiseseisvusaasta jooksul

osta. Koolid on piirkonnapõhised, sellega sul-

on Eesti rahvaarv kahanenud 250 000 inimese

gub ka segregatsiooni nõiaring, millest Eesti ei

võrra. Luule Sakkeus ja Allan Puur koos kolleegi-

ole viimase 25 aasta jooksul suutnud välja tulla

dega selgitavad aruandes, mis tingimustel Eesti

ja niisugune olukord kipub pigem süvenema. Kui

rahvaarvu vähenemine võib peatuda ja asenduda

sisserändajad on üleesindatud lihttööde tegijate

suurenemisega ning kuidas see mõjutab Eesti ela-

hulgas ja koondunud elama odavamatesse linna

nikkonna rahvuskoostist. Nende koostatud mitme

piirkondadesse, siis näitab Euroopa kogemus, et

variandiga prognoos pakub rände ja sündimuse

vaesuse ning rahvuse piiride kattudes ei ole sot-

stsenaariumide kombinatsioone.

siaalsete probleemide eest pääsu.

Praeguse sündimuse jätkudes peab rahvaarvu

Nõnda on praeguse uuesti kasvava sisserände

püsimiseks sisserände toel lisanduma 21. sajandi

tingimustes Eestil aeg võtta ette otsustavad sam-

lõpuks nüüdsega võrreldes umbes 440 000 inimest
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(saabujad ja nende järeltulijad). Isegi kui pool täna-

lapsega peredele. Lähiaastad näitavad, millised

päeval mujal maailmas elavast enam kui 200 000

tulemused sellel meetmel on.

eestlasest tagasi Eestisse pöörduks, mis ei ole kuigi

Autorid rõhutavad vajadust otsida veel lahen-

tõenäoline, langeb ligikaudu 200 000 kuni 250 000

dusi, kuidas parandada lastega perede toime

teistest rahvustest sisserändaja mõjul eestlaste

tulekut, näiteks võimekust linnade eluasemeturul.

osatähtsus allapoole 50% piiri Eesti elanikest. Ühelt

Rahvastik koondub järjest enam suurematesse

poolt ei ole paljud Eesti elanikud selleks valmis ja

linnadesse, eelkõige Tallinna, kuid suurtes linnades

teiselt poolt tähendab see vajadust suunata veelgi

on sündimus eriti madal. Kaks sama sissetulekut

suurem tähelepanu ühiskonna sidususele ja eriti

saavat linnaperet, üks ilma lasteta või ühe lapsega

koolides mitmekultuuriliseks muutumisele. Nimelt

ja teine kolme lapsega, on eluasemeturul väga

kasvab koolides teistest rahvustest laste osatähtsus

ebavõrdses seisus: kolme lapsega pere vajab suu-

kiiremini kui ühiskonnas tervikuna, sest sisserän-

remat eluaset, kuid tulu ühe pereliikme kohta on

dajad on peamiselt noored pereeas inimesed.

oluliselt väiksem. Sündiv laps mõjutab rahvaarvu

Nii Eesti rahvaarvu kui ka eestlaste suurema

kohe positiivses suunas, kuid tööturule jõuab ta

osatähtsuse püsimisel väärivad tähelepanu need

alles 20–25 aastat hiljem. Sündimuse suurenemine

aruandes esitatud arengurajad, kus lisaks sisse-

lahendab seega pigem tulevasi, mitte praeguseid

rändele on eeldatud ka sündimuse suurenemist.

tööturuprobleeme. Varem tööturule sisenenud

Ainsana tagab Eesti rahvaarvu kasvu (1,4 miljoni

1980. aastatel sündinud suurte põlvkondade ase-

inimeseni aastaks 2100) stsenaarium, mille koha-

mel saabuvad praegu tööturule peaaegu poole

selt tõuseb sündimus pärast 21. sajandi keskpaika

väiksemad 1990. aastate põlvkonnad ja töötajate

tasemele keskmiselt 2,1 last ühe naise kohta ja

arvu vähenemine on seetõttu paratamatu.

rändesaldo on positiivne ligi 200 000 inimese võrra.

Nii pole üllatav, et ettevõtjad näevad just sisse

Kui endiselt ligikaudu kümnendik naisi ei saa lapsi

rändes tööjõuvajaduse leevendamise peamist

ja peaaegu kolmandik piirdub ühe lapsega, peavad

vahendit. Töötajate värbamine välismaalt võimal-

ülejäänud naised sellise laste arvu saavutamiseks

dab inimese kohe tööle võtta ja kindlasti on see

sünnitama keskmiselt ligi kolm last. Siiski väheneb

mitmes valdkonnas ka otstarbekas. Inimarengu

ka selle stsenaariumi korral rahvaarv prognoosi-

aruande tarbeks koostatud rahvastikuprognoos

perioodi alguses, sest lähikümnenditel jõuavad

näitab siiski, et töötajate arvu vähenemise ärahoid-

sünnitusikka väikesed, 1990. aastatel sündinud

miseks läheb vaja palju suuremat sisserändajate

põlvkonnad.

hulka, kui Eesti ühiskond oleks võimeline lõimima.

Sisserände suurendamine kipub ühiskonda

See tähendab, et tööjõuprobleeme peab lahen-

lõhestama, seetõttu tuleb senisest veelgi suuremat

dama mitmesuguste meetmetega, mitte üksnes

tähelepanu pöörata perepoliitikale, kui eesmärk

sisserändega. Tõhus lahenduspakett lähemaks

on eesti rahva püsimine. Nagu näitab inimarengu

20–25 aastaks hõlmab Eesti inimvara väärtuse

aruande tarbeks koostatud rahvastikuprognoos,

suurendamist ja paremat kasutamist, ettevõtete

vähendab sündimuse kasv oluliselt sisserände

liikumist väärtusahelas kõrgemale ehk tootlikkuse

vajadust. Kuigi perepoliitika konkreetsete meet-

tõusu ja valikulist sisserännet. Samuti on vajalik

mete ja laste arvu seost on raske põhjuslikult välja

eestivenelaste laialdasem kaasamine avalikus

tuua, näitab sündimustaseme erinevus riigiti, et

sektoris, mis aitaks kaasa Eesti töötajaskonna

poliitikal ja ühiskonnakorraldusel laiemalt on olu-

sisemiste ressursside rakendamisele. Kindlasti

line mõju. Eestis on perepoliitika vallas juba üsna

on teisigi rühmi, kelle hõive pole piisav (näiteks

palju tehtud alates hästi toimivatest lasteaedadest

vanemaealised, erivajadusega inimesed), peale

ja vanemahüvitisest kuni 2016. aastal hüppeliselt

selle tuleb tegeleda soolise palgalõhega ning

suurenenud ning Eesti toetuseni kolme ja enama

pensioniiga tõsta ja paindlikumaks muuta.
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Mitte ainult tööturu, vaid ka rahvastiku arengu

on võrreldes 1990. aastate algusega muutunud

vaatenurgast on sisserändel oma roll Eesti ees

märgatavalt avatumaks, varasema rändepoliitika

seisvate probleemide lahendamisel. Sisseränne

keskse vahendi, saabujate piirarvuga mõjutatakse

aitaks selliseid demograafilisi laineid teatud mää-

nüüd vaid üsna väikest osa sisserändest. Näiteks

ral tasandada ja praegu vähenevate pereealiste

lihtsustati hiljuti juhtide ja tippspetsialistide ehk

inimeste arvu suurendada. Sisserände korral aga

nn valgekraeliste töötajate värbamist. Töökäte

peame olema valivad. Eelkõige tuleb kindlasti soo-

vähenedes aga suureneb paratamatult surve ka

dustada tagasirännet ja selleks on vaja jõudsalt

oskus- ja lihttöötajate sisserände lihtsustamisele.

edasi liikuda hargmaisuspoliitikaga. Eesti kunagine

Just oskus- ja lihttöötajate rändest sünnib

ettevõtmine „Talendid koju” pälvis küll palju kriitikat

sageli rohkem pikaajalisi probleeme kui lühiajaline

ja pelutas seetõttu teostajaid, kuid see oli samm

tööpuuduse leevendamine neid lahendab. Uute

õiges suunas. Saadud kogemusest peaks õppima

töötajate toomine pärsib paljudes valdkondades

ja edasi minema tagasirännet soodustavate uute

innovatsiooni, hoiab palgad ja tootlikkuse madalal

ning enam läbimõeldud tegevuskavadega. Aga

ega panusta seega kuigivõrd ka maksutuludesse.

uut käsitlust vajab sisserändepoliitika laiemalt.

Sageli ei edene lõimumine soovitud kiirusel ja pigem
levib sisserändajate sotsiaalne tõrjutus, eriti kui

Aeg on kasutusele võtta

nende sissetulekud jäävad madalaks ja nad koon-

aktiivne sisserändepoliitika

duvad elama vaesematesse linnapiirkondadesse.

Euroopa riikide kogemus ulatusliku oskus- ja liht-

Nii tekib paralleelsete ühiskondade tekke ja radi-

töötajate sisserände soosimisel näitab, et vajalikud

kaliseerumise oht. Neid töid, mida Eesti elanikud

tööd saavad küll kohe tehtud, kuid selle hind on

teha ei taha, peavad nii palju kui võimalik tegema

ühiskonna sidususe vähenemisega seotud pika-

robotid, mitte võõrtöölised. Robotiseerimisega

ajalised probleemid. Eesti võiks kaaluda senisest

tekivad ka targemad töökohad. Targemad töö

passiivsest rändepoliitikast järkjärgulise loobu-

kohad tähendavad suuremat palka, mis vähendab

mise järel aktiivset rändepoliitikat, mis lähtub nii

väljarändesurvet ja vajadust lihttöötajaid palgata.

tööturu vajadustest kui ka lõimumissuutlikkusest.

Tuleviku töökohad on seega peamiselt targad

Eesti rändepoliitika nurgakivid võiks olla punkti-

ja loovad ning eeldavad digiajastu kirjaoskust.

süsteemi kasutuselevõtt töörändes ja õpirände

Piltlikult on vaja rohkem „ajusid” ja vähem „töö-

soodustamine.

käsi”. Tarkade töökohtade teke ja tööde automati-

Arutelu sisserände üle asetub Eestis varasemate

seerimine omakorda vähendab tööjõupuudust ja

rännete negatiivse kogemuse ja rändega seotud

nõudlust lihttööde järele. Hakkame juba tasapisi

mälutraumade konteksti. Ühiskonna sidususe

harjuma iseteenindavate kassadega poodides või

probleemide leevendamiseks peab seega hoo-

kiiruskaameratega maanteedel. See aga on muu-

lega kaaluma, millist tööjõudu ja kui palju välis-

tuse algus ja visionäärid, nagu Bill Gates, ütlevad,

maalt värvata, rikkumata oluliselt ühiskondlikku

et pooled nüüdsed töökohad võivad tulevikus

tasakaalu. Selleks on vaja aktiivset rändepoliitikat.

kaduda. Masinad võtavad inimestelt töö üle, olgu

Euroopa praeguse põgenikekriisi õppetund on see,

siis tegemist igasuguste vahendajate, maaklerite,

et kui sisserände üle kaob demokraatlik kontroll ja

raamatupidajate, liinitööliste, koristajate või väga

kokkulepe ühiskonnas, on tulemuseks ühiskonna

paljude muude valdkondade ametite esindaja-

lõhenemine. Sellest ei võida oma riigi kodanikud

tega. Sellise arengu taustal näeme vajadust uue,

ega saabujad. Probleemide ennetamise alus on

aktiivse ja otseselt sisserände juhtimisega tegeleva

demokraatlik otsustusprotsess, mille tulemus on

rändepoliitika järele, mis võiks toetuda kahele olu-

nii tööturu vajadusi kui ka ühiskonna sidusust

lisele sambale: punktisüsteemile töörändes ning

tagav sisserändepoliitika. Eesti sisserändepoliitika

õpirändele. Punktisüsteemi juurutamine koos
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tööandjate töövajaduse arvestamisega aitaks

Eesti identiteeti ja kultuuri määratlevad inime-

ära hoida neid lõimumisega seotud probleeme,

sed eelkõige eesti keele kaudu. Eesti maa või terri-

millega praegu on silmitsi mitu Euroopa riiki. Tark

tooriumi tähtsus enesemääratluses ei ole noortele

on õppida teiste vigadest. Võõrtööjõudu värbavad

enam sama oluline kui nende vanematele. Täna-

ettevõtted võiksid ühtlasi ühineda juba olemas-

päevane avatud ja hargmaine maailm, sealhulgas

oleva mitmekesisuse harta kui lõimumise hartaga.

globaalne ja hargmaine Eesti, on noorte jaoks

Viimane sisaldaks ühiskonna kõigi osaliste vahel

saanud uueks normaalsuseks. Valdav osa Eesti

läbi vaieldud ja heaks kiidetud põhimõtteid saabu

noortest valdab hästi inglise keelt ja teiste Euroopa

jate paremaks kaasamiseks Eesti ühiskonda. Kui

riikide võrdluses on Eesti lapsed ning noored väga

saabujate arvu, oskuste ja Eesti ühiskonda kaasa

aktiivsed internetikasutajad. Seega ei piirdu noorte

mise meetmete kohta on olemas demokraatlik

tegevusruum, igapäevased keele- ja kultuurikon-

kokkulepe, vähendab see kindlasti ka inimeste

taktid enam ainult Eestiga ja siin elavate inimes-

hirme sisserände ees. Tööandjatele teeb see ühelt

tega. Tänapäevane Eesti toimib tegelikult kolmes

poolt võõrtööjõu värbamise küll keerulisemaks,

keeles: eesti keel on peamine suhtluskeel, kuid

kuid tagab neile teiselt poolt ühiskonna toe ja

endiselt on mõnes piirkonnas oluline vene keel ja

vähendab vastandumist ühiskonna sees.

ühiskonnaelu mitmes valdkonnas kasvab inglise

Eestisse jäämise ja sidusa ühiskonna saavu

keele tähtsus. Digiajastule kohaselt tegutsetakse

tamise vaatenurgast on väga hea viis suurendada

ka uutes visuaalsetes ehk pildilistes kultuurikeeltes.

tippspetsialistide arvu õpirände abil. Kui noor ini-

Keeleoskus on seega suhtlemise alus. Kuigi

mene on kolm kuni viis aastat Eestis õppinud, siis

Eesti elanike ja eriti noorte hea inglise keele oskus

on ta tõenäoliselt omandanud eesti keele, ta on

ning aktiivne pildikeele kasutus virtuaalruumis on

leidnud siin sõbrad ja võib-olla ka elukaaslase, ehk

nüüdisaegses avatud maailmas olulised, näitavad

suurem on võimalus, et ta päriselt Eestisse elama

rahvaloenduse andmed ka probleemkohti. Esiteks

jääb. Praegu jääb iga viies Eestis õppiv välistudeng

on vene noorte inglise keele oskus halvem kui eesti

pärast ülikooli lõpetamist Eestisse elama. Eesti

noortel. Teiseks on nii Eesti noorte kui laiemalt ka

majandusarengu vaatenurgast aga ei ole kadunud

kõigi Eesti elanike muude võõrkeelte oskus üpris

ka need 80%, kes Eestist lahkuvad. Ülikoolist saa-

napp. Osatakse veel soome keelt ja mõnevõrra teisi

dakse sageli sõbrad kogu eluks ja õpingute käigus

keeli (saksa, prantsuse, hispaania), kuid ülejäänud

on noored omavahel suheldes teadvustanud ka

keeli oskame väga vähe. Nii võiks laste keeleline

oma koduriikide kultuurilisi eripärasid.

mitmekesisus suureneda. Mitte nõnda, et iga laps
oskab väga suurt hulka keeli, vaid nii, et Eesti ela-

Eesti keele ja kultuuri püsimise alus

nike seas oleks rohkem eri keeli valdavaid inimesi.

on inimeste soov neid edasi kanda

Inglise keel on küll avatud maailma lingua franca,

Avar käsitlus ja tehnoloogiliste võimaluste kasu-

kuid maailma nägemine üksnes inglise keeles on

tamine tagab väikeste keelte ning kultuuride

liiga kitsas. Võimatu on siseneda Hiina turule

püsimise avatud maailmas rände- ja digiajastul.

ettevõttel, kus ükski töötaja ei räägi kohalikku

Mitmekesine kultuuripoliitika käsitleb eesti kultuuri

keelt. Keeruline on mõista Süüria kriisi ja põge-

kogu selle eripalgelisuses (mitte vaid kutselist ja

nike olukorda, kui ei suudeta suhelda asjaosaliste

pärimuskultuuri) ning aitab kaasa teistest kul-

emakeeles. Avatud maailmas ja digiajastul tuleks

tuuridest pärit laenude oskuslikule lõimimisele.

riigil investeerida ka kõikvõimalikesse keeletehno-

Eesti kultuuri alus on eesti keel, kuid eesti keele

loogiatesse, mis aitaksid lihtsamalt tekste ühest

ja kultuuri kandjad, sh eestlased, räägivad tule

keelest teise tõlkida, tehes koostööd ettevõtetega,

vikus praegusest enam ka teisi keeli ning suhtlevad

kes sellega turuhuvist tegelevad.

rohkem eri kultuuridest pärit inimestega.
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Eesti e-edu on hästi tuntud, eriti riigi e-teenused.

Tulevik

Kultuuriloome ja -pärandi digimisel ning laiemalt

Eelmise inimarengu aruande (2014/2015) lõpetas

kultuuri tarbimisel digitaalsete meediumide kaudu

Raivo Vetik Eesti arengust rääkides ilmeka botaani

on aga veel arenguruumi. Läbi on vaja vaielda, mil-

lise kujundiga, et õitsemiseks on vaja ka juuri.

list tuge peaks riik pakkuma digikultuuri arenguks

Õite ilu nautimiseks on lisaks vaja taime eest ka

erasektorile ja millised peaksid olema investeerin-

hoolitseda: eesti keele ja kultuuri püsimisele aitab

gud uutesse ning uuenduslikesse digitaalsetesse

oluliselt kaasa meie üldkultuurilise kirjaoskuse

kultuurivormidesse, mis aitaks muuta digitaalse

paranemine, inimeste praeguse eesti-inglise-

kultuuriloome osaluskeskseks, kõigile kodanikele

vene keele keskse keelepagasi rikastumine, parem

avatud kultuurivormiks ja kuidas saaksid need

lõimumis- ja lõimimisvõimekus, avatud maailmas

võimalused kättesaadavaiks kõikidele eestlastele,

nii vajalik mobiilsuskapital ning rahvastiku- ja

ükskõik millises maailma otsas nad elavad. Eesti

majandusarengu rändesõltuvuse vähendamine.

digikultuur on hargmaise Eesti alustaristu, mis

Ajal, kui me seda inimarengu aruande käsikirja

aitab eesti kultuurist osa saada kõikidel eestlastel,

lõpetame, on paljudes Euroopa riikides kasvanud

ükskõik kus maailma otsas nad asuvad. Samal ajal

vastuseis sisserändele, ehk nagu Anu Realo aru-

pakub digikultuur ka lõimumiseks võimalusi uute,

andes tabavalt sõnastab: maailm, kus me oleme

värskete ja mänguliste lahendustega, sh koolidele

harjunud elama, ei ole enam endine. Suureks

uute atraktiivsete õppematerjalide loomisega, aga

kasvanud ränne tekitab taas riikide vahele piire.

annab ka neile inimestele, kes ei soovi Eestisse

Paljude Euroopa riikide, ka Eesti kodanikud tunne

elama asuda, võimaluse tutvuda eesti kultuuriga.

tavad, et kontroll oma elu oluliste otsuste üle kipub

Eesti kultuur vajab avatud maailmas ja rändeajastul senisest märksa avaramat vaadet, mis hõl-

kaduma. See on oht demokraatlikule ühiskonnakorraldusele.

mab nii Eestis elavate eri keele- ja kultuuritaustaga

Kas praegune areng Euroopas on üksnes ajutine

inimeste kui ka väljaspool Eestit elavate eestlaste

muutus ja väike hingetõmbehetk või uue suletuma

enesemääratlusi ja tähendusloomet. Eesti kultuur

maailma suunas liikumise algus, on veel vara

on seda elujõulisem ja ligitõmbavam, mida enese-

öelda. Küll aga kordub siinses aruandes ühe olulise

kindlam see on, mida avaramad on selle tähendus-

sõnumina avatuse tähtsus Eesti senises eduloos ja

loome võimalused ja inimeste oskus ning võimalus

vajadus avaralt mõista rahva, keele ning kultuuri

suhestuda teiste keelte ja kultuuridega. Eesti kultuur

püsimist. See jätab võimaluse paindlikeks, või nagu

jääb ka tulevikus põhinema eesti keelele, kuid eesti

eelmises inimarengu aruandes rõhutati, säilenõt-

keele kandjad, eestlased nii Eestis kui ka välismaal,

keteks lahendusteks. Põhiseaduses sätestatud

räägivad üha enam ka teisi keeli. Sageli paneme

eesti keele ja kultuuri püsimajäämise ülesanne

võrdusmärgi eestlaste arvu ja eesti keele oskajate

avaras tähenduses puudutab seega eranditult

vahele. Muidugi on kattuvus suur, kuid tänapäeva

kõiki poliitikavaldkondi. Viimased 25 aastat on

maailmas see kattuvus väheneb. Nii ei tähenda eest-

Eesti olnud turuusku ja majanduskasvule suuna-

laste arvu vähenemine Eesti riigi territooriumil auto-

tud, samal ajal kui riiklik kultuurikäsitlus on jäänud

maatselt sammu eesti keele ja kultuuri hääbumise

kitsamaks põhiseaduses sätestatud eesmärkidest

suunas: eesti keele ega kultuuri püsimajäämine ei

ning keskendunud liiga piiratult vaid kutselisele

olene üksnes Eesti demograafilisest arengust, vaid

ja institutsionaalsele kultuurile. Liiga lihtsustatud

eelkõige eesti keele ja kultuuri arenemisvõimest

on arusaam, et alles siis, kui majandus areneb

nii Eestis kui ka väljapool Eestit. Kuid kahaneval

ja jõukus kasvab, saab hakata kultuuri toetama.

rahval on raske üleval hoida piisavalt mitmekesist

Pigem on inimeste keeleoskus, teadmised oma

kultuuri, mis on muutuva maailma mõistmise ja

ja teistest kultuuridest, kultuuridevaheline suht-

selle väljakutsetega toimetuleku eeldus.

lus, uute kultuuriliste tähenduste loomise oskus
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ja ühiskondlik ning majandusareng omavahel
lahutamatult seotud. Eesti kultuuri arengusse
panustamist ei tohi seetõttu käsitleda mitte toetu

2. RÄNNE JA RAHVASTIKUMUUTUSED
EESTIS NING EUROOPAS
TOIMETAJA ALLAN PUUR

sena, vaid ühiskonna sidusust ja arengut toetava
pikaajalise investeeringuna, mis aitab kaasa ka
Eesti majanduse eduloole palju laiemalt kui lihtsalt

Peatüki kolm peamist sõnumit
Allan Puur

loomemajanduse arengu kaudu.
Rahvastiku püsimajäämise kesksete poliitika-

• Riikidevahelise rände mõju ühiskondadele on

meetmete komplekti moodustavad pere-, elu-

praegu suurem kui eales varem lähiajaloos. Pal-

aseme-, rände-, haridus-, tööturu-, lõimumis- ja

judes Euroopa riikides on sisseränne muutunud

hargmaisuspoliitika. Need on horisontaalsed,

peamiseks ja ainsaks rahvastikukadu tagasi-

mistõttu tuleb teha tihedat ministeeriumide ja

hoidvaks või seda pidurdavaks teguriks. Rände

ametkondade koostööd, et leida parimad lahendu-

lakkamisel pöörduks rahvaarv mõne kümnendi

sed. Eduka tegevuse peamine eeldus on teadmis

pärast kasvult kahanemisele isegi Põhjamaades,

põhisus ehk tähtsad on nii eespool nimetatud

nüüdis-Euroopa kõige kestlikuma rahvastiku-

poliitikavaldkondade alusteave kui ka alus- ja

taastega piirkonnas. Sellist olukorda võib ise-

rakendusuuringud. Eesti senised valitsused on

loomustada kui demograafilist rändesõltuvust.

keskendunud arenguks soodsa majanduskesk-

• Arusaam, nagu aitaks sisseränne lihtsamini toime

konna, sh füüsilise taristu arendamisele. 21. sajandi

tulla rahvastiku vananemisest tulenevate välja-

Eesti valitsuste peamine väljakutse on panustada

kutsetega, on pikemas vaates ekslik. Ka sisse-

inimvara arengusse rändeajastu vajaduste alu-

rändajad saavad iga aastaga vanemaks, nende

sel. Praegu teeb selle töö Eesti eest suuresti ära

sündimus läheneb enamasti juba teises põlv-

Euroopa Liit oma toetusprogrammidega. Eestil

konnas sihtmaa keskmisele tasemele, kuid võib

on vaja välja töötada oma rände- ja inimvara

olla sellest ka väiksem. Seepärast eeldab edukas

strateegia. See ei puuduta üksnes inimesi, vaid

kohanemine vananemisega ühiskonnalt mitme

ka ettevõtteid. Eesti rahva püsimisele aitab kaasa

külgsemat vastust kui rände soodustamine.

see, kui Eesti ettevõtted on tugevad, hästi lülitunud

Rände abil saab leevendada töökäte nappust,

üleilmsetesse tarneahelatesse ja pakuvad tarku

kuid selle tee kaaslaseks kipub olema rahvas-

töökohti. Riigi roll peaks olema toe pakkumine

tiku koostise teisenemine. Mitmes Euroopa riigis

ettevõtetele ja muutuste eestvedamine. Selleks

kujuneks praeguste suundumuste jätkumisel 21.

on tarvis läbimõeldud innovatsioonisüsteemi, mis

sajandi teisel poolel välja rändelist päritolu rahvas-

alates lasteaiast aitab kaasa loovuse arengule,

tiku enamus. See annab ainet mõtlemiseks, kas

mitmekesise keelelis-kultuurilise pagasi tekkele

sisserännet võib mõnikord saada ka liiga palju.

ja digiajastule vajaliku tehnoloogilise kirjaoskuse

• Rahvastikuprognoosi tulemused näitavad, et väl-

omandamisele kõigis ühiskonnakihtides.

jarände ja madala sündimuse jätkudes väheneks

Järgnevalt toome ära aruande toimetajate ja

Eesti rahvaarv 21. sajandi lõpuks allapoole 800

autorite koostatud lühiülevaated eri peatükkides

000 piiri. Kahanemissuundumuse murdmisel

esitatud valdkondade sõlmküsimustest ja lahen-

tõuseb üheks keskseks küsimuseks see, kui palju

dustest.

panustada selle juures sisserändele ning kui tõsiselt üritada ühiskonna pere- ja lapsesõbralikumaks muutmise kaudu luua eeldusi sündimuse
suurenemiseks. Lahenduse osana tuleb arvesse
ka tagasirände soodustamine, kuid selle mõju on
kahe ülejäänuga võrreldes siiski tagasihoidlikum.
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Toimetaja ülevaade peatüki sisust

välispäritolu rahvastiku osa ja teiselt poolt kodumaalt lahkunute suhtarv. Ka Eesti tõusis riikideva-

Peatüki keskmes on rahvusvaheline ränne selle

helistes võrdlustes esile mitme tähelepanuväärse

klassikalises tähenduses, s.t inimeste püsielukoha

erijoonega. Alapeatükis käsitletud ajavahemikku

vahetused üle riigipiiride. Lühemaajalise liikuvuse

tervikuna vaadeldes ei mahu Eesti pikemaaja-

(ajutine ränne, hooajaline ränne, pendelränne,

line rändeareng ühegi piirkondliku mudeli piiri

turism jms) sagenemisest hoolimata toimib rände

desse. Kuni okupatsiooniaja lõpuni lähendas

demograafiline mõju just püsielukoha vahetuste

plussmärgiline rändesaldo Eestit Põhja- ja Lääne-

kaudu. Avatud piiride korral tõuseb ränne sündi-

Euroopale. Iseseisvuse taastamisele järgnenud

musega ja suremusega võrdseks või isegi neist

perioodil on Eesti rände puhul aga jälginud

olulisemaks riikide rahvastikuolukorda vormivaks

Ida-Euroopa arengujoont, lähedus Põhjamaa-

teguriks. Peatükki koondatud artiklite eesmärk on

dele on selgesti täheldatav üksnes väljarände

anda lugejale ajakohane ülevaade rände suundu

geograafias. Vaatamata 20. sajandi lõpul toimu-

mustest, mõjust rahvaarvu dünaamikale ja rahvas-

nud ulatuslikule tagasirändele hoiab Eesti välis-

tikukoostisele ning rände reguleerimisele suunatud

päritolu rahvastiku osatähtsuselt Euroopa Liidu

poliitikast. Peatükis püütakse välja tuua Eesti

riikide hulgas teist kohta. (EIA 2016/2017, lk 34)

uuema rändearengu tunnusjooni ja arutletakse
ka võimalike poliitikavalikute üle.

Teises artiklis „Kas Eestis toimub rändepööre?

Peatükk koosneb viiest kirjutisest, mis lähene-

Välisrände suundumused 2000–2015” (autorid Alis

vad teemale üksteist täiendavate vaatenurkade alt.

Tammur, Allan Puur ja Tiit Tammaru) käsitletakse

Peatüki toimetaja rõhutab, et enamikku artikleid

Eesti välisrände suundumusi sajandivahetusest

võib käsitleda originaaluurimustena, mis toovad

praeguseni. Eri andmeallikaid ja hinnangumeeto-

käibesse uudset ainest ja aitavad olemasolevaid

deid abiks võttes püüavad autorid selgusele jõuda,

teadmisi laiendada.

kas Eestis on alust rääkida lähenevast või juba

Peatüki esimeses artiklis „Ränne ja Euroopa
demograafilised väljakutsed” (autorid Allan Puur

toimunud rändepöördest, mille käigus asendub
väljarände ülekaal sisserände ülekaaluga.

ja Luule Sakkeus) antakse ülevaade riikidevaheeri piirkondades ja riikides ning rände tulemusena

Rohkem kui 1000 inimese võrra plusspoolele
”ulatunud
rändesaldo andis põhjuse küsida, kas

kujunenud rahvastiku rühmadest (sisseränna-

tegemist on pöördega, mis paneb lõpuks punkti

nud, väljarännanud ja tagasirännanud). Samuti

rohkem kui veerand sajandit kestnud ajajärgule,

arutletakse võimaluste üle, et ränne leevendaks

mille vältel on ränne kahandanud Eesti rahvaarvu

Euroopa ees seisvaid demograafilisi väljakutseid.

enam kui 180 000 inimese võrra. Siinse inimarengu

Peatüki toimetaja sõnul lisab artiklile teabeväär-

aruande jaoks tehtud analüüsi tulemused luba-

tust rohkem kui 30 Euroopa riigi viimaste rahva-

vad rändepööret üsna tõenäoseks pidada. Seda

loenduste kooskasutus, mille võimalusi on seni

toetavad ka nende ridade kirjutamise ajal aval-

ka erialakirjanduses väga vähe kasutatud. Autorid

datud esialgsed andmed 2016. aasta kohta, mille

rõhutavad Eesti olukorra ainulaadsust:

kohaselt oli kõnealuse aasta sisseränne samuti

lise rände põhisuundumustest nüüdis-Euroopa

väljarändest suurem. (EIA 2016/2017, lk 41)
Alapeatükis saadud tulemused näitavad ka
”Euroopa
väikeriikide avatust ja rände suuremat

Oluline on ka kirjutises toodud eestlaste ja

mõju neile. See tõsiasi paistab kehtivat nii sisse-

teistest rahvustest Eesti elanike uuemate rände-

kui ka väljarände puhul, sest väikeriike iseloomus-

suundumuste võrdlus, mis aitab paremini mõista

tab sagedamini ühelt poolt keskmisest suurem

nüüdisaegse rände mõju Eestile.
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Rahvusrühmade rändesuundumuste võrdlus
”näitab,
et rändepöörde ajastus ja sisu võib eest-

sisserändepoliitika kujunemist ning põhijooni, välis-

laste ja teisest rahvusest eestimaalaste puhul

tööjõu värbamist ja selle sobivust Eesti oludesse,

erineda. Teiste rahvuste puhul toimus pööre välja

samuti rändeküsimuste kajastatust Eesti riiklikes

rändelt sisserände ülekaalule juba kümmekond

strateegiadokumentides. Detailselt analüüsitakse

aastat tagasi. Alates aastast 2006, mil kõnealuse

Eesti sisserände poliitika põhimeedet, sisserände

rühma rändesaldo esimest korda positiivseks

piirarvu, mille puhul tuuakse esile, et tänu mitme-

muutus, on Eestisse saabunud keskmiselt 700

suguste erandite pidevale lisandumisele

Artikli põhiosas käsitletakse Euroopa Liidu ja Eesti

teistest rahvustest inimest aastas rohkem kui siit
välismaale siirdunud. Eestlastel pole rändesaldo
seni positiivseks muutunud. (Ibid)

on sisserände piirarv muutunud Eestis uni”versaalsest
poliitikavahendist rännet valikuliselt
reguleerivaks vahendiks, mis keskendub ainult

Kolmas artikkel „Rändepoliitika suundumused

kolmandatest riikidest lähtuva majandusli-

Euroopa Liidus ja Eestis” (autorid Eva-Maria Asari

kel põhjustel toimuva rände kontrollimisele.

ja Helina Maasing) on pühendatud rändepoliiti-

(EIA 2016/2017, lk 47)

kale. Kirjutise algusosas juhivad autorid tähelepanu kõnealuse poliitikavaldkonna eripärale, mida

Toetudes rahvaloenduse andmetele ja siseminis

rändepoliitika kujundamisel ja teostamisel tuleb

teeriumi uuringu tulemustele, tõstavad autorid ala-

teadvustada. Kirjeldades rändepoliitikat demo-

tes 2000. aastast Eestisse saabunud välismaalasi

kraatlikes riikides, rõhutavad autorid, et see käsit-

iseloomustades esile, et siia on tulnud

leb otseselt vaid sisserände reguleerimist, kuna
saab mõjutada vaid kaudsete, eeskätt inimeste

parimas tööeas sisserändajad (vanusrühmas
”25–49).
Samasse vanusevahemikku kuuluvate

heaolu suurendavate meetmetega.

Eestis sündinud inimestega võrreldes väärib mär-

väljarännet demokraatlikud riigid ei piira. Seda

kimist sisserändajate mõnevõrra kõrgem harimitmekesisuse tõttu on rän”netRändeprotsesside
kaudselt mõjutavate meetmete ulatus lai,

dustase: uussisserändajate puhul on enamasti

hõlmates majanduslikke (nt tööjõud), õiguslikke

töölistega. Seega on üldjoontes realiseerunud ala-

(nt kodakondsus), kultuurilisi (nt kohanemine,

tes 2003. aastast seatud eesmärgid saada juurde

lõimumine), julgeoleku (nt terrorism, kuritegevuse

haritud inimesi ja oskusöölisi. (EIA 2016/2017, lk 50)

tegemist kõrgelt kvalifitseeritud töötajate ja oskus-

tõkestamine) ja muid aspekte. Nende meetmete
rakendamise mõju sisse- või väljarändele võib

Autorid leiavad, et Eesti rändepoliitika peaks ka

kokkuvõttes osutuda isegi suuremaks kui otsene

edaspidi toetama majanduse arengu jaoks oluliste

rändepoliitika. Näiteks piirikontrolli mõjutavad

spetsialistide valikulist sisserännet, selle valiku

julgeoleku küsimused, välistööjõu riiki lubamise

tingimusi täpsustades ning panustades senisest

tingimused arvestavad ettevõtete vajadust tööjõu

rohkem sisserännanute lõimimisele.

järele ja tööturu üldist olukorda, välistudengite
sest jne. Otseselt reguleerib rändepoliitika sea-

Püsiva majanduskasvu toetamiseks vajab Eesti
”aktiivset
ja valikulist rändepoliitikat, mis eeldab

duslikku sisserännet, ebaseadusliku sisserände

ühiskonna vajadustest lähtuvate sisserände-ees-

tõkestamist, tagasipöördumist, rahvusvahelise

märkide (eelkõige rände profiil ja maht) täpsemat

kaitse ja viisa küsimusi. (EIA 2016/2017, lk 44)

sõnastamist. Rahvusvahelisel tööturul konkurent-

ränne on tingitud ülikoolide rahvusvahelistumi-

sis püsimiseks peab Eesti end samuti tutvustama
atraktiivse elamis- ja töötamiskohana. (Ibid)
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Neljas artikkel „Põgenikekriisi mõju Euroopale

varasemas Eesti kohta koostatud rahvastikuennus-

ja Eestile” (autorid Kert Valdaru, Eva-Maria Asari ja

tuses. Ühtlasi raamib see prognoos inimarengu

Lauri Mälksoo) keskendub viimaste aastate vältel

aruande järgnevaid arutelusid rände rollist Eesti

uudistevoogu täitnud põgenikekriisile. Artiklis on

kui rahvusriigi tulevikus.

juttu kriisi põhjustest, senisest käigust ja riikide
vustavad lähemalt EL-i senise rändepoliitika õigus-

Mõnevõrra lihtsustades on Eestil rahvaarvu
”ja tööealise
rahvastiku vähenemise peatumise

likke raame ning arutlevad ka üldisemalt sisserände

ja stabiliseerumiseni võimalik jõuda kaht erine-

sotsiaal-majanduslike, poliitiliste ja õiguslike järel-

vat teed mööda. Üks rada eeldab rändemudelit,

mite üle Euroopa ühiskondadele, pidades rände

mille puhul inimeste liikumine üle riigipiiride võib

probleeme EL-i suurimaks väljakutseks.

olla küll intensiivne, kuid pikemas vaates valit-

kohustustest varjupaiga taotlejate ees. Autorid tut-

seks sisse- ja väljarände voogude vahel tasakaal.
Euroopa Liidu ülesanne on leida tulevikku
”suunatud
lahendused rände haldamiseks, mis

Selle arengutee juurde kuulub põhieeldusena

ühelt poolt tagaks turvalise elukeskkonna Euroo-

puhul laste põlvkonnad ei oleks vanemate oma-

pas, teiselt poolt aga päästaks põgenike elusid,

dest väiksemad. Teine, alternatiivne tee näeb ette

suurendaks tagasipöördujate arvu, võimaldaks

sündimuse mõõdukamat suurenemist ega eelda,

põgenikel jääda oma naaberriikidesse ja aitaks

et laste põlvkonnad peaksid olema ligilähedaselt

kolmandaid riike ebaseadusliku rände algpõh-

sama suured kui nende vanemate omad. Sellest

justega tegelemisel. Selle ülesande täitmisel sei-

püüdlusest loobumisel peab aga sünnipõlvkon-

sab Euroopa tõenäoliselt ühe suurema väljakutse

dade suuruse vähenemist kompenseerima püsiv

ees pärast Teist maailmasõda: kuidas reformida

ja pikema ajavahemiku kokkuvõttes küllalt suur

rände ja pagulaskaitse korraldust ja elluviimist

sisserände ülekaal. (EIA 2016/2017, lk 67)

sündimuse suurenemine taastetasemeni, mille

nii, et Euroopasse kolimise õigust ei tajutaks igameheõigusena. Varjupaigaõigus peab jääma, ent

Artikli autorid rõhutavad, et rahvastikuproblee-

tuleb silmas pidada, et see oli algusest peale

mide positiivse lahenduse leidmine sõltub Eesti

kavandatud ajutise, leevendava ja elusid päästva

inimarengu üldisemast edukusest.

meetmena, mitte rahvaste õigusena ümberkolimisele. (EIA 2016/2017, lk 57)

Demograafiliste muutustega eduka toime
”tuleku
strateegia peab olema mitmekesisem.

Peatüki viimases artiklis „Rahvastikuprognoos

See peaks hõlmama pikema tööelu eelduseks

erinevate rändestsenaariumide korral” (autorid

olevat tervise säilitamist, kvaliteetset haridust,

Luule Sakkeus, Jerome McKibben, Allan Puur, Leen

elukestvat õpet ja õppimist, järjekindlat panus-

Rahnu ja Liili Abuladze) esitatakse spetsiaalselt

tamist perepoliitikasse ning ühiskonna lapse- ja

inimarengu aruande tarbeks koostatud Eesti

peresõbralikkuse suurendamist. Samuti eel-

rahvastikuprognoos aastani 2100, mille eesmärk

dab edukas rahvastikumuutustega toimetulek

on selgitada riikidevahelise rände mõjusid Eesti

majanduse konkurentsivõime suurendamist,

rahvaarvule, tööealise elanikkonna suurusele

milleta on mõeldamatu elatustaseme tõus ja

ja vanuskoostisele pikema aja jooksul. Peatüki

hariduse, kultuuri, teaduse, riigikaitse ning sot-

toimetaja tõstab selle põhjaliku ja mitmekülgse

siaalprogrammide jätkusuutlik rahastamine.

prognoosi puhul esile asjaolu, et autorite käsit-

Tark ja teadmispõhine tegevus nende eesmär-

luses on uudne ka rahvusrühmade (eestlaste ja

kide saavutamiseks aitab otseselt või kaudselt

teiste rahvuste) eristamine, mis on asjakohane just

kaasa ka rändest ja rahvastikuarengust johtuvate

rände kontekstis ja mida pole püütud teha üheski

murede leevendamisele. (Ibid)
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3. VÄLJAPOOLE AVATUD EESTI:
HARGMAISTUMINE
TOIMETAJAD REIN AHAS
JA ERIK TERK

Avatud ühiskonna üks oluline näitaja on
”rahvusvahelisus:
inimesed, ettevõtted, tooted,
raha ja ideed on järjest avatumad ja mobiilsemad. Selle maailma mõistmiseks on vaja mõista
mobiilsust, kas see meile meeldib või mitte, sest

Hargmaisuse peatüki sõnumid
Rein Ahas, Erik Terk

paljusid nähtusi ei saa enam käsitleda ühe riigi
keskselt. Tänapäeval kuulub üleilmastunud süsteemi ka suur osa kohalikust tegevusest. Paljude

• Tänapäeva avanenud maailmas on kasvanud

nähtuste rahvusvaheline ulatus aga on korralikult

mitmes riigis tegutsevate ehk hargmaiste ini-

mõtestamata ja nende puhul puuduvad sageli ka

meste ja ettevõtete hulk. Hargmaisust või-

täpsed mõõtmise ning hindamise vahendid. /---/

mendab digimeedia, mis võimaldab osaleda

Selles peatükis käsitletakse mitmes riigis elamise

kodumaises meediaruumis ja lähedastega vahe-

ja tegutsemise eri tahke. Üks võtmesõna on siin

tult suhelda ka võõrsil olles. Mitmes riigis tegut-

hargmaisus ehk transnatsionaalsus, mida võiks

semise pideva suurenemise tõttu vajab maailm

lühidalt sõnastada kui mitmes riigis tegutsemist.

uusi käsitlusi lõimumis-, tööturu-, maksu- ja

(EIA 2016/2017, lk 70)

sotsiaalhoolekandepoliitika kujundamisel.
• Hargmaisusega seostub oluline muutus rändekäsitlustes, üha rohkem rändajaid ei jää sihtriiki

Toimetajad toovad välja kolm põhilist hargmaisuse tahku.

püsivalt ega soovi sihtkoha ühiskonda lõimuda,
vaid säilitab tugeva sideme kodumaa, kultuuri

Esiteks saab hargmaisust käsitleda rändeteoo-

ja lähedastega, et vajadusel edasi või tagasi

ria seisukohast, kui võõrsile kolinud inimene säili-

rännata. Hargmaisusel on ka negatiivne mõju,

tab tugeva sideme kodumaa kultuuri, lähedaste või

pideva rändamise tõttu väheneb sotsiaalne

võrgustikega. Sellest küljest on aruandes vaatluse

turvalisus, identiteet muutub ebamäärase-

all välismaal elav Eesti kogukond.

maks, kannatavad tervis, perekond ja suhted.

Ehkki nähtus pole uus, on autorite arvates

• Hargmaisus ei tähenda ainult töökäte ja ajude

põhjust välismaal elavaid ja rahvuslikku identi-

äravoolu, vaid seda võib käsitleda kui võimalust

teeti säilitavaid kogukondi mõtestada tänapäeval

uusi teadmisi ja oskusi koguda ning võrgustu-

uut moodi ehk hargmaistena. Autorid selgitavad

nud maailmas nähtavam olla. Paljud ettevõtted

selle mõistega seoses, kuidas teise riiki rännanute

ja teadusasutused kasutavad rahvusvahelist

kogukonnad saavad olla hargmaised ning milliseid

mobiilsust uute oskuste omandamiseks, tur-

probleeme see võib tekitada uuel kodumaal.

gude ja spetsialistide leidmiseks. Paljud riihargmaiseid aktiivsemalt enda tutvustamisel

ja odava transpordi ning info- ja sideteh”nikaKiire
arengu tõttu saab ka kauges riigis elades olla

või turgude leidmisel kaasata.

tihedalt omavahel ja emamaaga seotud. Seda

gid kujundavad oma hargmaisuspoliitika, et

peetakse paljudes riikides isegi probleemiks: osa

Sissejuhatus

sisserännanuid ei taha enam lõimumisest kuuldagi,
nad elavad oma tavade maailmas, oma kogukon-

Toimetajad iseloomustavad hargmaisust kui järjest

nas ja meediaruumis. Digiühiskonnas kujundab

suuremat ulatust ja kaalu omavat mitmetahulist

oma meediaruumi igaüks ise. Eestis on see teema

nähtust, mida seni ei ole ei teadlaste ega ava

kõige rohkem seotud meie venekeelse kogukon-

likkuse poolt piisavalt lahti mõtestatud.

naga. Enamik eestlasi peab venekeelsete inimeste
„lõimumatust” probleemiks. (EIA 2016/2017, lk 70)
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Teine siin peatükis esitatud hargmaisuse käsitlus

omaniku ettevõtte või ettevõtte müügiga. Senine

lähtub tööturu seisukohtadest, kus hargmaisuseks

kogemus on näidanud, et Eestis asuva ettevõtte

peetakse mujal kui koduriigis töötamist. Kusagil

laienemisel välismaale ei pruugi Eestis tehtava

pole väga selgelt määratletud, kes on õiged harg-

töö maht ega ka valgekraeliste töötajate arv

maised, kas on vahet igapäevasel, iganädalasel

tingimata väheneda, vaid võib isegi suureneda.

või sesoonsel välismaale pendeldamisel.

Palju oleneb sellest, kas suudame seda objektiivset protsessi ka suunata. (EIA 2016/2017, lk 72)

on Eestis palju niisuguseid inimesi,
”kelleIgatahes
töökoht on välismaal ja kes liiguvad erineva

Ekspertide hinnangul on väga positiivne Eestis

graafiku järgi kodu- ja välismaal asuva töökoha

asuvate ettevõtete ja nende töötajate lülitumine

vahel. Kõige tuntumad Eestist välismaal tööl käi-

rahvusvahelistesse koostööprogrammidesse ja võr-

vad inimesed on nn Kalevipojad Soomes. Aga

gustikesse, näiteks tehnoloogia ja tootearenduse

tegelikult töötab meie kaasmaalasi paljudes rii-

alal. Eriti kasulik on see siis, kui Eesti ettevõtted ei

kides ja palju välismaalasi käib Eestis tööl. Me

jääks selle juures vaid nn väikese Peetri rolli.

elame mobiilses, avatud piiridega ja hästi ühenkäia tööl Helsingis, Londonis või USA-s. See on

Muretsedes eelkõige sisse- ja väljarände
”pärast,
oleme liiga vähe mõelnud rahvusvahe

leviv elustiil, kogu maailmas. (EIA 2016/2017, lk 71)

lisele töö- ja pendelrändele ning kaugtööle.

datud maailmas. Pole keeruline leida tööd või

Seda peeti Eestile kasulikuks, eriti just paremate
Kolmas hargmaisuse teema on ettevõtluse

kutseoskustega tööjõu puhul. Siiski pole kaug-

rahvusvahelistumine. Mitmes riigis tegutsevad

töö üksnes väheste valitute võimalus, vaid on

ettevõtted on nüüdisaegse majanduse lahutamatu

kättesaadav päris paljude ametite pidajatele,

osa, ettevõtete hargmaisus mõjutab väga tugevalt

näiteks rahvusvaheliste kõnekeskuste töötajad,

ka paljude firmaga seotud inimeste hargmaisust.

mitmesugused tehnilised kontrollid, dispetšerid

Eesti puhul on ettevõtluse rahvusvahelistumise

jne. Pendelrände ja kaugtöö korral võib kerkida

peasuund välismaa ettevõtete allüksuste tegevus

õigus- ja maksuprobleeme, mida aga on võima-

Eestis. Siin arendatakse, toodetakse, müüakse ja

lik lahendada. Eesti kui e-riik võiks teadvustada

vahendatakse, igal ettevõttel on oma loogika ja

end kui kaugtööplatvormi koos selleks sobivate

struktuur. Tähtis on ka Eesti ettevõtete laienemine

oskustöötajatega. (EIA 2016/2017, lk 74)

välismaale ja Eestist võrsunud ettevõtjate ning ettevõtete kolimine välismaale, et mõne tuntud riigi

Peatükis on käsitletud ka hargmaistumisega

või ärikeskuse identiteediga või rahvusvaheliste

seotud poliitikate kujundamist. Leitakse, et järjest

võrgustikega enda arengut kiirendada. Niisuguseid

laialdasema leviku tõttu vajaks hargmaistumine

Eestist pärit ettevõtteid tegutseb edukalt paljudes

ehk ka laiaulatuslikku poliitilist sekkumist. Peale

riikides.

tegevuse, mille eesmärk on säilitada välismaal

Peatüki valmimise käigus küsitletud eksperdid
olid üsna üksmeelsed, et

elavate inimeste side kodumaa ja eesti kultuuriga või soodustada nende tagasirännet, pidasid
eksperdid tähtsaks,

Eestis asuvad ettevõtted hakkavad tulevikus
”viima
tootmis- ja arendustegevust üha enam
teistesse riikidesse. Selle põhjus on nii meelitav

et saaks kasutada meilt pärit või muul viisil
”Eestiga
seotud inimeste võimeid Eesti hüvanguks

välisturg kui ka sisendimaksumuse tõusu surve

ka siis, kui nad, vähemalt esialgu, tagasi pöör-

Eestis. See võib, aga mitte tingimata olla Eestile

duda ei kavatse. See võib olla seotud nende eri-

ohtlik, eelkõige siis, kui tegemist on välismaa

alaga, näiteks kõrgtehnoloogia, või teadmistega
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asukohamaast, selle kultuurist, turismi- ja äri-

Probleem on aga see, et puuduvad andmed

võimalustest, inimestest, kes võiksid Eesti jaoks

ja andmekogud niisuguse mobiilipõhise uuringu

kasulikud olla jne. Need valdkonnad on meil

tulemuste andmete täpsustamiseks. Kindlasti ei

senini veel unaruses. (EIA 2016/2017, lk 74)

näita mobiiltelefonide rändlusandmed täielikku
tõde. Aga registritel, rahvaloendusel ja küsitlus

Eestlased maailmas
Kaja Kumer-Haukanõmm, Keiu Telve

uuringutel on kõikidel oma probleemid mitmes
riigis tegutsejate „kättesaamisel”. Samuti ei tea
me täpselt, kui palju ja mis asjaoludel välismaal

Selles alapeatükis käsitletakse Eestist lähtunud

tegutsevad inimesed kodumaa telefoninumbrit

kolme väljarändelaine põhjusi, sarnasusi ning eri-

aktiivsena hoiavad ja kasutavad ning kuidas mõju-

nevusi. Kõiki rändelaineid iseloomustab eestlaste

tab rändlusteenuse hind mobiiltelefoni kasutust.

kokkuhoidmine, keele ja kultuuri säilitamine ning

Autorid pakuvad välja idee määratleda hargmai-

ühistöö. Viimast, iseseisvuse taastamisega alanud

sust kodumaa telefoni välismaal aktiivse kasuta-

väljarändelainet iseloomustab ehk kõige rohkem

mise järgi. Ka rändlustasude ühtlustumine ei tohiks

ka hargmaisus: väljarännanute side kodumaa ja

mõjutada kodumaise telefoninumbri kasutust

kultuuriga on tihe. Selle põhjused on avanenud

maailmas liikudes. Kui Inglismaal töötav eestlane

maailmas, arenenud meedias ja logistikas. Mõni

hoiab kodumaa telefoni iga päev aktiivsena, siis

välisriigis elav ja kohaliku eluga vähe lõimunud

on tal põhjust kodumaa sõpradele, kolleegidele,

eestlane on digimeedia vahendusel koduste

riigiasutustele või ettevõtetele kättesaadav olla.

uudiste ja kultuurieluga rohkem kursis kui paljud

Tal on tugev side kodumaa eluga, seega võiks

siin elavad inimesed. Võib esitada palju küsimusi,

teda nimetada hargmaiseks. Kui side kodumaaga

millele ühest vastust pole. Kas väljaspool Eestit

nõrgeneb, siis ei tasu enam Eesti telefoni välismaal

elavad ja tihedalt meie kultuuriruumiga seotud

sees hoida ja hargmaisus lõppeb.

eestlased on osa Eesti ühiskonnast? Või on nad

Mobiiltelefonid näitavad, et ligi 30 000 Eesti

välismaalased? Kas välismaal on nad meie ühis-

elanikku viibib tihti ja kaua välismaal. Suurem osa

konna jaoks kadunud hinged ja peame arendama

hargmaiseid inimesi on eestikeelsed (85%). Eesti-

tagasirändepoliitikat? Või on nad välismaal elades

keelsete inimeste osatähtsus on suurim, üle 90%,

meie väärtuslikud saadikud?

Belgias, Soomes ja Poolas. Venekeelsed inimesed
on ülekaalus vaid hargmaisuses Venemaaga (65%).

Eestist lähtuv hargmaisus
mobiilside rändlusandmete alusel
Rein Ahas, Siiri Silm, Margus Tiru

Uuring „Mina. Maailm. Meedia” näitas, et Eestis elav
üsna arvukas venekeelne kogukond on Venemaa
meediaruumiga tihedalt seotud, 92% venekeelsetest inimestest jälgib pidevalt Vene meediakanaleid.

Autorid kirjutavad selles alapeatükis, kuidas harg-

Hargmaisus mahuks väga hästi digi- või virtu

maisust mobiiltelefonide rändlusandmete abil

aalriiki, selles suunas areneb ka Eesti e-residentsus.

mõõta. Mobiiltelefonide rändlusandmed sobivad

Siiski osutavad autorid, et

mitmes riigis tegutsemise mõõtmiseks hästi, sest
kantakse igal pool kaasas ja nende kasutuse and-

vaatamata ennustustele hargmaisuse jätkuva
”leviku
kohta, ei saa see muutuda valdavaks, sest

med võimaldavad eri riikides tegutsemist üldistada.

tagasilöögid inimese olulistele suhetele, perele,

Eesti kahe suurema mobiilsideoperaatori rändlus-

tervisele, enesemääratlusele jms on üsna olu-

teenuse andmete summana selgub Eestist lähtu

lised. /---/ Hargmaist eluviisi ei jaksata kaua

vate pendelrändajate, hargmaiste ja välismaal

taluda, sest see on väsitav nii endale kui ka lähe-

töötajate suurusjärk päris hästi.

dastele. (lk 89)

neist on kujunenud inimeste „lähim kaaslane”, neid
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Hargmaisuse levik sunnib esitama olulisi küsi-

rahvusvaheline kontsern ning Eesti ettevõtted on

musi traditsiooniliste rahvusriigi määratluste sobi-

ise muutunud rahvusvaheliste teenuste osutamise

vuse kohta piirideüleses virtuaalmaailmas.

ja tootmisvõrgustike juhtideks. Selliste ettevõtete
näitena tuuakse Tallink, Nortal ja Fortumo, tootmis

Eesti ettevõtete tootmis- ja
innovatsioonivõrgustikud
autorid Rainer Kattel ja Urmas Varblane

ettevõtetest BLRT, TMB ja Harju Elekter.
Autorid nendivad, et kuigi Eesti ettevõtted on teinud suuri edusamme reaalsete võrgustike loomisel,
on nende kasutamine uue teadmuse saamiseks ja

Selles alapeatükis käsitletakse Eestis asuvate ette-

levitamiseks on siiski veel tagasihoidlik. Põhjustena

võtete tootmis- ja innovatsioonivõrgustikke kui

nimetatakse Eesti ettevõtete väiksust, aga ka ette-

ressurssi Eesti majanduse tõusuks rahvusvahelise

võtjate väheseid teadmisi. Seetõttu tunnistatakse,

väärtusahela kõrgematele astmetele. Nad selgita-

et kuigi meie ettevõtete allhankija kuvand on vähe-

vad, et ettevõtete rahvusvahelistumine toob kaasa

nenud, võtab väärtusahela kõrgematele astmetele

inimeste ja teadmiste liikumise, rahvusvahelised

liikumine veel aega. Autorid rõhutavad, et harg-

ettevõtted on kujunenud omamoodi üleilmseteks

maiste ettevõtete allüksuste otsustamisprotsessi ise-

koolitus- ja karjäärikoridorideks. See aitab kaasa

seisvust ei tohiks käsitleda muutumatu nähtusena.

Eesti allüksuste arengule ja siinsete inimeste kutse

Mida suurem on hargmaise ettevõtte Eestis

oskuste täiendamisele. Probleem aga on see, et

asuva all üksuse iseseisvus ka väljapool toot-

Eesti allüksused ise on rahvusvaheliste firmade

mist, seda enam võib käivituda teadusarendus

väärtusloomeahelates tihti madalal ja nende osa-

ja innovatsioonikoostöö Eesti teiste ettevõtete

lemisvõimalused teadus-, arendus- ning uuen-

ja teadusasutustega. Autorid märgivad harg-

dustegevuses on piiratud. Nõrk on ka side Eesti

maiste ettevõtete küllalt suurt kasvuruumi Eesti

ülikoolide ja instituutide teadustööga, mis areneb

innovatsioonivõimekuse tõstmisel. Seejuures on

samuti rahvusvahelisi, kuid teistsuguseid, akadee-

eesmärgiks ka välisosaluses ettevõtete senisest

milisi kanaleid pidi.

mitmekülgsem sidumine kohaliku majandusega.

Autorid tutvustavad Eestis tegutsevate hargrahvusvahelises ettevõttes kitsamaid tootmisüles-

See peaks sisaldama senisest hoopis tihe”damat
seost valitsuse ja välisinvestorite vahel,

andeid täitvad või allhankeid tegevad Eesti üksu-

näiteks peaministri välisinvestorite ümarlaua

sed. Sellised ettevõtted ei suuda üldjuhul teadmisi

loomisena, Eesti ülikoolide ja välisinvestorite

kohale tuua ega kõrgel tasemel tootearendust Ees-

kohtumiste sarjana jne. Juba sellised lihtsad,

tiga siduda. Võimekamad juhid ja insenerid võidakse

kuid pidevalt toimivad võrgustikud võimaldaksid

tõmmata ettevõtte teistesse osadesse välismaal. Nii

hargmaisust enam ära kasutada meie majanduse

võib nende liidrite edutamine ettevõtte tegevusele

arendamisel. (EIA 2016/2017, lk 95)

maiste ettevõtete tegevuse kolme tüüpi. Esiteks,

Eestis negatiivselt mõjuda ega too sageli teadmisi
tagasi. Teist tüüpi on need ettevõtted, mis Eestis
tegutsevate rahvusvaheliste ettevõtete osana on
iseseisvamad ja neil on suuremad õigused are-

Välismaal töötanud noored
ja nende edukus tööturul
Maryna Tverdostup, Jaan Masso

neda ning arendada. Kaasates rohkem kohalikke
partnereid ja tuues Eestisse rahvusvahelisi spet-

Hargmaisuse majanduslikku mõju saab hinnata

sialiste, arendavad niisugused ettevõtted rohkem

peale ettevõtete ka töötajate seisukohalt. Üldine

Eesti majandust ja ühiskonda. Kolmanda tüübina

arvamus on, et tööjõu vaba liikumine mõjub posi-

tõstavad autorid esile kodumaises omanduses

tiivselt töötajate kutsepädevusele, tööturg muutub

olevaid ettevõtteid, kus on suudetud üles ehitada

paindlikumaks ja mujalt toodud teadmised ning
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kogemused aitavad ka piirkonda teistmoodi edendada. Selle tõttu on tööturu avatust ja töötajate

Hargmaisuspoliitika
Mari-Liis Jakobson

mobiilsust erialakirjanduses ning majanduspoliiti
kas ikka pigem positiivselt käsitletud. Tavalisest

Viimases alapeatükis kirjutab autor, et vaatamata

töörändekirjandusest aga on üllatavalt erinev

teema uudsusele on maailmas välja arendatud eri-

Eestist välismaale tööle läinute ja tagasipöördu-

nevaid hargmaisust käsitlevaid poliitikavaldkondi ja

nute madal haridustase. Nüüdisaja Euroopas on

institutsioone. Hargmaisuspoliitika tähendab meet-

tavaline, et rändavad kõrgemalt haritud ja kvali-

mete rakendamist, mille eesmärk on luua, säilitada

fitseeritud spetsialistid. Eesti eripära aga on välja-

ja tugevdada riigi ning nende inimeste sidemeid,

rändajate ja tagasirändajate keskmisest madalam

kes elavad ajutiselt või püsivamalt mujal. Autor

haridustase. Selle põhjus on lihtsamate töökohtade

toob välja hargmaisuspoliitika erinevad tähendused

ligitõmbavus Soomes, sinna läheb palju lihtsamate

sõltuvalt seostusest eri valdkondadega. Hargmai-

tööde tegijaid ja nemad mõjutavad ka tagasirännet.

suspoliitika võib käsitleda kultuuri- ja ususidemeid,
rände- ja välispoliitikat või välismaal töötajate

Teadlasmobiilsuse väljakutse:
kuidas „rikastada ajusid” maailmas,
vältides „ajude kadu” Eesti jaoks?
Marion Pajumets

kasusaamist majandusedust. Kõige keerulisem
hargmaisuspoliitika on seotud välispoliitilise lobiga
päritoluriigi kasuks. Kõige levinum hargmaisuspoliitika on seotud keeleõppega ja välismaal elavate
kaasmaalaste kultuurisideme tugevdamisega.

Seda alapeatükki tutvustades väidavad peatüki

Pole ka ühtset tava hargmaisuse haldamiseks,

toimetajad, et Eesti jääb teadusmaailma ääremaale

mõnes riigis on selleks ministeeriumid või valitsus

ja tipptasemel tegutsemise oluline tegur on edu-

asutused, mõnes eraldi üksused või valitsusvälised

kates teaduskeskustes õppimine ning töötamine.

organisatsioonid. Eesti hargmaisuspoliitika kätkeb

Üks kesksemaid teemasid on siin maailma teadus

erinevate meetmete rakendamist, meil on juba

keskuses „rikastatud ajude” kodumaale tagasi too-

kolmas rahvuskaaslaste programm (2014–2020),

mine või vähemalt meie kasuks tööle rakendamine.

mis väljaspool kitsast diasporaapoliitikat käsitleb

Pajumetsa käsitlusest selgub, et erinevalt tavali-

meie kultuuriruumi ja digimeedia kasutamist selles,

sest tööga seotud hargmaisusest on teadlaste rände

samuti e-residentsust ja Ettevõtluse Arendamise

puhul palk ja töötingimused pigem vähem täht-

Sihtasutuse koordineeritud globaalse Eesti võrgus

sad. Oluline on hoopis teadlaskarjääri arendamine,

tikku.

tippspetsialistidelt õppimine ja teadustöö vahendid.
Loomult on teadushuvi töörännetest erineva
motivatsiooniga, seetõttu pole võimalik edukaid
teadlasi ainult rahaga meelitada. Teadlaste mobiil-

4. SISSERÄNNE JA LÕIMUMINE
TOIMETAJA ANU REALO

suse muudab veelgi keerulisemaks pigem nooremana rändavate teadlaste elukaar, tihti takistavad

Peatüki kolm peamist sõnumit

tagasirännet perekonnaseis ja teiste pereliikmete
vajadused. Autor jõuab järeldusele, et kindlasti ei

• Lõimumisel on märgata positiivseid arenguid,

saa ega pea ajude kaotamise vältimiseks hoidma

näiteks on järk-järgult suurenenud Eesti kodanike

Eesti teadlasi eemale teadlasringlusest. Pingutada

osa elanikkonnas eelkõige noorema põlvkonna

tuleks, et meie teadusasutused kujuneksid nii Ees-

seas, kuid ühiskonda iseloomustab endiselt lai

tist pärit kui ka välismaa teadlaste jaoks põnevaks

rahvus- ja keelepõhine lõhe. Märkimisväärsed

ja tõsiseltvõetavaks peatuspunktiks üleilmsel hari-

etnilised erinevused ei esine ainult Eestis ela-

dus- ja teadusmaastikul.

vate inimeste väärtuste ja identiteedi, vaid ka
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nende õpiedu, haridustaseme, ameti, töökoha,
sissetuleku ja elukoha lõikes.
• Eestlaste ja eestivenelaste meediaruum kattub
vaid vähesel määral. Eestlased jälgivad pigem
kohalikku eestikeelset meediat, kuid venekeelse
elanikkonna meediatarbimine hõlmab peale
kohaliku venekeelse meedia ka Venemaa ning
teiste riikide kanaleid. Seega ei ela eestivenelased täielikult Venemaa meediaruumis, nagu
sageli ekslikult arvatakse, kuid on tõsi, et kohalike eestikeelsete kanalite jälgimine on viimase
kümnendi jooksul järjepanu vähenenud.
• Eesti ühiskonna eduka lõimumise olulisemaid
takistusi näib olevat eestlaste ja eestivenelaste
ühiste sotsiaalvõrgustike vähesus ning ühise
meedia- ja aruteluvälja puudumine, mille algpõhjused on ennekõike senises erikeelses ja
-meelses hariduskorralduses. Just haridussüsteemil on peale tööturul vajalike ametioskuste
õpetamise ja ühiste väärtuste ning identiteedi
kujundamise tähtis roll ka rahvusüleste suhtlusja koostöövõrgustike loomisel.

Lõimumise väljakutsed: nõukogude
aja pärand ja uussisseränne
Anu Realo
„Maailm, nagu me seda tundsime,
ei ole enam endine”
2016. aasta 4. jaanuaril hakkas kehtima seadus,
mille järgi peavad reisijad Taani ja Rootsi piiril esitama isikut tõendava fotoga dokumendi. Seaduse
jõustumine lõpetas enam kui 50 aastat kestnud
vaba liikumise nende riikide vahel ning tõi kaasa
pikad ooteajad ja ummikud Öresundi väina sillal,
mis oli enam kui 15 aastat Rootsi ja Taani koostöö,
nende majandusliku, kultuurilise ning poliitilise
lõimumise, riigipiire ületava ühise Öresundi piirkonna sümbol.
Vaid mõni kuu varem olid ilmunud kõrged
okastraadiga kaitstud piirdeaiad nii Ungari ja
Serbia kui ka Austria ning Sloveenia piirile, et
takistada migrantide ja põgenike saabumist riiki,
kuid sellega piirati mitte ainult inimeste, vaid ka
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loomade ja teiste metsaelanike vaba liikumist. 2016.
aasta jaanipäeval hääletasid Ühendkuningriigi
kodanikud, et soovivad oma riigi lahkumist Euroopa
Liidust ja selle jätkamist iseseisva sõltumatu riigina.
Nii on piirideta ja müürideta Euroopa, nagu me
seda aastakümneid tundsime, aruande kirjutamise
ajaks vähemasti ajutiselt lakanud olemast.
Maailma tõmbetuultest ei ole puutumata jäänud ka Eesti, kellest on saanud uue külma sõja
koidikul taas oluline piiririik Euroopa ja Venemaa
vahel, lääne ja slaavi-ortodoksi tsivilisatsioonide
kokkupõrke joonel. Just see, et Ameerika Ühendriigid olid valmis võtma suuri riske väikeste ja kaugete
kohtade kaitsmiseks, hoidis NATO-t külma sõja ajal
koos ja kaitses Lääne-Berliini kui vabaduse saart
keset totalitaarset ning nõukogude võimu mõjuväljas olevat Ida-Saksamaad. Nüüd on samas rollis
Eesti, kelle saatus ja kohustus on olla läänelike
väärtuste ning demokraatia viimane vahipost ida
suunal. Sel põhjusel on Eesti ühiskonna sotsiaalse
sidususe küsimus olulisem kui kunagi varem.
Kas venelasest võib saada eestlane?
Euroopa rändekriisi taustal on mured ja arutelud
eestluse sisu ning olemuse üle omandanud laiema
tähenduse ja väljunud vastandusest eestlased ja
mitte-eestlased, kelle all kaua aega peeti silmas
üksnes Eesti venekeelset elanikkonda. See muidugi
ei tähenda, et 25 aastat kestnud lõimumine oleks
lõppenud või saavutanud soovitud eesmärgid.
Kuigi integratsioonimonitooringu viimase aruande
kohaselt on tõesti märgata positiivseid arengujooni,
sh eesti keele oskuse paranemist eestivenelaste
seas ja asjaolu, et nii eestlaste kui ka eestivenelaste
suhtumine omavahelistesse kontaktidesse on muutunud märgatavalt positiivsemaks, toob aruanne
välja ka negatiivsed suundumused ja murekohad.
Näiteks väheneb määratlemata kodakondsusega
isikute hulk Eestis ikka väga aeglaselt, hoolimata
asjaolust, et nende seas on suur osa Eestis sündinud ja eesti keelt oskavaid noori. Endiselt tekitab
muret Ida-Virumaa, mille lõimumisnäitajad on
teiste piirkondadega võrreldes märgatavalt madalamad. Ka on eestivenelaste hulgas viimase viie

V OSA: Eesti inimarengu aruanded 2016–2020

aasta jooksul oluliselt suurenenud Eestis elavate

etnilise, rassilise või religioosse tunnuse põhjal,

rahvusrühmade sotsiaal-majandusliku ning poliiti

kuid eestlaste arvates on sellised sõnavõtud õigus-

lise ebavõrdsuse tajumine.

tatud sõnavabaduse kaitseks.

Lõimunud ühiskonna ülesehitamist on muu hulgas takistanud eestlaste vähene soov ja valmisolek
kaasata Eestis elavaid vähemusi ühiskondlikku ja

Peatüki toimetaja ülevaade
peatüki sisust

kultuuriellu. Kuigi mitte-eestlaste integratsiooni
sihtasutusest on aastate jooksul saanud sihtasutus

Toimetaja sõnul püüab EIA 2016/2017 peatükk

Meie Inimesed, ei ole siinsetest venelastest siiski

„Siseränne ja lõimumine” pakkuda värske vaate

saanud kõigi eestlaste jaoks „meie inimesi”, kelle

eespool käsitletud teemadele, analüüsida Eesti

kätte võiks muude asjade kõrval usaldada ka riigi

ühiskonna sidusust ja lõimumist ning selle alu-

juhtimise.

seks olevaid või sellest tulenevaid rändeprotsesse
põlvkondade lõikes. Paraku ei ole kõigi huvipak-

Uuseestlaste tulek

kuvate küsimuste analüüsimiseks piisavalt häid

Eestivenelaste lõimimise kõrval, mida on peetud

ja usaldusväärseid andmeid, eriti uussisserända-

iseseisvuse taastanud Eesti suurimaks väljakutseks

jate identiteedi ning haridussüsteemis ja töötu-

ja millele on viimase 25 aasta jooksul palju aega

rul toimetuleku kohta. Seetõttu kaldub peatüki

ning raha kulutatud, on vähem tähelepanu pälvi-

peatähelepanu sarnaselt varasemate aruannetega

nud uued tegijad lõimumisprotsessis: uussisserän-

ikkagi eestlaste ja eestivenelaste lõimumisprotsessi

dajad ja Eestisse tagasi pöördujad. Tegemist pole

analüüsile.

sugugi marginaalse hulga inimestega, keda saaks
või võiks ignoreerida. Statistikaameti andmetel rän-

Peatükk jaguneb viieks alapeatükiks, mille sisu
on toimetaja kokku võtnud järgnevalt:

das Eestisse aastatel 2010–2014 ligikaudu 17 100
inimest, nende seas ligikaudu 7300 Eesti ja 5400
Ukraina ning Venemaa kodanikku. Neile lisaks
oli Eesti 2016. aasta oktoobriks võtnud Euroopa

Kodakondsus ja poliitilised
õigused rändeajastul
autor Kristina Kallas

rändekava alusel vastu 60 sõjapõgenikku Süüriast.
Paari aasta tagune ministeeriumide algatatud

Selle alapeatüki keskmes on küsimus, milliseid

ja Balti uuringute instituudi korraldatud uuring

probleeme toob Eesti demokraatiale kaasa elanik-

„Uus-sisserändajate kohanemine Eestis: valikud

konna jagunemine kodakondsuse alusel ja Eesti

ja poliitikaettepanekud tervikliku ja jätkusuutliku

kodanike jätkuv väljaränne. 2011. aasta rahva-

süsteemi kujundamiseks” tõi selgelt välja välismaa-

loenduse andmetel moodustasid Eesti kodanikud

laste kohanemise toetusmudeli nõrgad küljed ja

riigi elanikkonnast ligikaudu 85% ja nende osa on

kitsaskohad: teenuste osutamine on killustunud,

viimaste aastakümnete jooksul pidevalt suurene-

värbajate ja avaliku sektori koostöö on vähene,

nud ennekõike määratlemata ehk n-ö halli passiga

teave riigi ja kohalike omavalitsuste pakutava-

kodanike (6%) arvelt. Kolmanda märkimisväärse

test üldteenustest ja ka kitsamalt välismaalastele

rühma (7%) Eesti elanikkonnas moodustavad Vene

suunatud kohanemist toetavatest teenustest on

Föderatsiooni kodanikud. Artikli autori sõnul on

halvasti kättesaadav ja sageli vaid eesti keeles. Muu

tekkinud olukord, et ligikaudu 15%-l Eesti alalis-

hulgas selgus uuringus oluline erinevus eestlaste

test elanikest puuduvad poliitilised õigused (v.a

ja välismaalaste arusaamas selle kohta, kus lõpeb

õigus hääletada kohaliku omavalitsuse valimistel),

sõnavabadus ja algab sallimatus ning vihakõne.

kuid väljarände tõttu suureneb nende inimeste

Välismaalased pidasid sallimatuse ilminguks iga-

arv, kellel Eesti kodakondsuse tõttu on poliitilised

sugust negatiivset arvamust inimese kohta tema

õigused Eestis, kuid kes enam püsivalt Eestis ei
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ela. Just Eesti kodanikud moodustavad valdava

noorem põlvkond jälgib vanematega võrreldes

osa (77–94%) viimasel kümnendil väljarännanud

rohkem välismeediat ja kellel on ühtlasi ka suurem

Eesti elanikest. Põlvkondlikest erinevustest rääkides

rändehuvi ning mobiilsuskapital. Välismeedia osa

teeb murelikuks asjaolu, et viimase integratsiooni

rändes on raske muudest teguritest eristada, pigem

monitooringu (2015) andmetel ei ole 19% teisest

võib olemasolevatele andmetele tuginedes väita,

rahvusest inimestest, kes on nii ise kui ka kelle

et tegemist on vastastikuse mõjuga: võimalik, et

vanemad on siin sündinud, Eesti kodanikud: 9%

just soov Eestist lahkuda suurendab ka huvi välis-

neist on Venemaa kodanikud ja 10% määratlemata

meedia vastu, mitte vastupidi.

kodakondsusega. Autor rõhutab, et Eesti kodakondsuse taotlemata jätmise põhjus on ennekõike
vähene motivatsioon. Eesti kodakondsust ei peeta
mainekaks, oluliseks ega praktiliseks, sest Eesti
selle puudumine ei takista Eestis elamist, küll

Elukoht kui lõimumise mõõdupuu:
muutused keelekogukondade
elukohtade eraldatuses
autor Kadri Leetmaa

aga võimaldab reisida nii Euroopa Liidus kui ka
Venemaal ja SRÜ riikides. Nii on Eesti elanikkonda

Peale etnilise lõhe kodakondsuses ja meedia

endiselt sisse kirjutatud mitte ainult identiteedi,

kasutuses avaldub etniline eraldatus endiselt üsna

vaid ka kodakondsuse alusel õiguslik nihe, mis

selgelt ka Eesti elanike elukohavalikus. Suurem osa

takistab ühiskondliku sidususe tugevnemist.

Eesti venekeelsest elanikkonnast elab praeguseni
samades asulates, kuhu asuti elama nõukogude

Meedia roll rändes ja lõimumises
autor Triin Vihalemm

ajal (s.o ennekõike Tallinna paneelelamupiirkonnad ja endised militaarsed satelliitlinnad ning IdaViru tööstuspiirkond), samal ajal kui ülejäänud

Ühiskondliku sidususe oluline näitaja on ka ühine

Eesti linnades ja maapiirkondades jääb venekeel-

ja jagatud meediaruum. Triin Vihalemma artiklist

sete elanike osa enamasti alla 5%. Paradoksaalsel

paraku selgub, et Eesti elanike meediakasutus on

kombel ei ole Tallinna elanike elukohavahetuse

nii etnilis-keeleliselt kui ka vanuseliselt eristunud.

tulemusena viimase 15 aasta jooksul eestlased

Eestlased jälgivad eeskätt kohalikku eestikeelset

ja eestivenelased enam segunenud, hoopis vas-

meediat, kuid venekeelse elanikkonna meediatarbi

tupidi, etniline eraldatus nii Eesti asustussüstee-

mine hõlmab peale kohaliku venekeelse meedia

mis tervikuna kui ka Tallinnas pigem kasvab kui

ka Venemaa ja teiste riikide kanaleid, samal ajal

kahaneb. Muret tekitab asjaolu, et venekeelne

kui kohalike eestikeelsete kanalite jälgimine on

elanikkond koondub üha rohkem neisse elamu-

viimase kümnendi jooksul järjepanu vähenenud.

piirkondadesse, kus elanike sotsiaal-majanduslik

Seega oleks vale väita, nagu elaksid eestivene-

seisund on tervikuna madalam. Sama malli jär-

lased täielikult Venemaa meediaruumis, kuid on

gib uussisserändajate elukohavalik: endise Nõu

tõsi, et eestlaste ja eestivenelaste meediaruum

kogude Liidu aladelt sisserändajad asuvad pigem

kattub vaid vähesel määral. Meedia jälgimise ja

elama suurema venekeelse elanikkonna arvuga

lõimumise parim näitaja näib olevat päevauudiste

Tallinna paneelelamupiirkondadesse, kuid muu-

jälgimise regulaarsus, pidevas infovoos olemine,

dest Euroopa ja arenenud majandusega riikidest

mis aitab ühiskonnas toimuvat paremini mõista

saabujad valivad elukohaks kesklinna või sellele

ja jälgida. Arvestades Eesti tööjõuturu etnilist

lähedal asuva mainekama piirkonna. Ennekõike

ebavõrdsust, pole imestada, et eestlaste hulgas

üsna heal järjel uussisserändajate tõttu on nõnda

on iga päev uudiste jälgijaid oluliselt enam (61%)

mitu Tallinna kesklinna piirkonda (nt Kalamaja)

kui eestivenelaste seas (45%). Põlvkondlikud eri-

muutumas senisest oluliselt mitmekultuurilise-

nevused ilmnevad pigem eestlaste seas, kelle

maks ja -keelelisemaks.
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Rahvuslik segregatsioon Eesti tööturul
Ellu Saar, Jelena Helemäe

madalamad kui eesti õppekeelega koolide õpilastel, jäädes eesti õppekeelega koolide tulemustest
peaaegu aasta võrra maha. See võib omakorda

Elukohavaliku etniline eraldatus peegeldab hästi

olla põhjus, miks vene õppekeelega põhikoolil

olukorda Eesti tööturul, mida Ellu Saar ja Jelena

õpetajad valivad tõenäolisemalt edasiõppimiseks

Helemäe aruandes analüüsivad. Kuigi horison-

kutsekooli, mitte keskkooli või gümnaasiumi, nagu

taalne etniline segregatsioon, s.o jagunemine

seda teevad eestikeelse põhikooli lõpetanud õpi-

tegevusalade lõikes, on Eesti tööturul 25 aasta

lased. Püüdes selgitada eesti ja vene õppekeelega

jooksul pigem vähenenud, töötas 2015. aastal

koolide õpitulemuste lõhet, leiavad autorid, et

vaid kümnendik eestlastest ja alla kolmandiku

vaid väikest osa erinevustest saab seletada sot-

eestivenelastest segakollektiivis, kus eestlasi

siaal-demograafiliste taustatunnuste abil, mil-

ning eestivenelasi oli umbes pooleks. Samal ajal

lest kõige enam näib erinevusi suurendavat vene

töötas peamiselt eestlastest või eestivenelastest

õppekeelega perede väiksem kultuuriline kapital.

koosnevates töökollektiivides 80% eestlasi ja 50%

Nii on võimalik, et suure selgitamata lõhe taga

eestivenelasi. Artikli autorid rõhutavad, et tegemist

on tööturu etnilisest segregatsioonist ja klaaslae

pole eestivenelaste vabatahtliku kapseldumisega,

efektist tulenev venekeelsete koolide õpilaste

vaid pigem väljendab see rahvuspõhist ebavõrdset

madalam õpimotivatsioon või ka asjaolu, et eesti

kohtlemist Eesti tööturul, mida ka Eesti ettevõtjad

keelsed koolid on venekeelsetelt koolidelt „koore

ise tunnistavad ja eestivenelased selgelt tajuvad.

riisunud”. 2014. aastal oli vene keelt emakeelena

Näiteks vene õppekeelega gümnaasiuminoorte

rääkivaid õpilasi eestikeelsetes koolides ligi 10% ja

hinnangul pole neil pelgalt venepärase nime tõttu

varasemad uuringud on näidanud, et just parema

Eesti tööturul tulevikku. Samuti on viimase 25 aasta

sotsiaal-majandusliku taustaga venekeelsed pered,

jooksul suurenenud vertikaalne etniline segregat-

kes toetavad tugevamalt ka lapse õpimotivatsiooni

sioon tööturul: juhtide ja tippspetsialistide seas on

ja haridusedukust, otsustavad panna lapse eesti-

märkimisväärselt enam eestlasi, kuid eestivenelaste

keelsesse kooli. Ka valdav osa uussisserändajate

esindatus on suurem liht- ja oskustööliste hulgas.

lapsi õpib Eesti tavakoolides, mitte rahvusvahelis-

Kahetsusväärselt on eestivenelastel eestlastega

tes koolides. Sellest lähtub ka riiklik toetussüsteem,

võrreldes ka võrdsete eelduste korral raskem sood-

mis kehtib vaid eesti õppekeelega koolidele, kes

satele ametipositsioonidele pääseda. „Võitjad” on

sisserändajate lapsi vastu võtavad. Kuigi otsesed

vaid hea eesti keele oskuse ja Eesti kodakondsu-

andmed uussisserändajate laste kohanemise

sega eestivenelased, kellel õnnestub läbi murda

kohta puuduvad, ollakse üldiselt arvamuselt, et

tegevusaladel, kus eestivenelased on üldiselt ala

nad tunnevad ennast Eesti koolisüsteemis hästi.

esindatud, näiteks poliitikas. Kui see raske läbimurre
juba õnnestub, kaasnevad sellega ka väga head
väljavaated hõivata juhi või tippspetsialisti koht.

Eesti koolisüsteemi väljakutsed:
õpiedukuse erinevused erikeelsetes
koolides ja sisserändajate koolivalikud
Triin Lauri, Kaire Põder, Leen Rahnu

Kokkuvõte
Anu Realo
Paraku näitavad nii arvukad varasemad kui ka selle
peatüki artiklites esitatud uuringute tulemused,
et märkimisväärsed etnilised erinevused ei esine
ainult Eestis elavate inimeste väärtuste ja hoiakute,
vaid ka nende õpiedu, haridustaseme, ameti, töö-

Autorite analüüsid 2012. aasta PISA andmete põhjal

koha, sissetuleku ja elukoha lõikes. Seega, kuigi

näitavad, et vene õppekeelega koolide õpilaste

meil ei ole heaks kombeks rääkida ebavõrdsusest

tulemused matemaatikas on märkimisväärselt

või sotsiaalsest kihistumisest Eestis, meenutab
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Eesti ühiskond aastal 2017 liigagi palju rahvus- ja

selle aluspõhimõtted, nagu inimväärikus, õiglus,

keelepõhist klassiühiskonda, kus kõigele eespool

sallivus ja võrdsed võimalused. Avatud Eestis, kelle

nimetatule lisaks on isegi oodatava eluea pikkus

ülesanne on muu hulgas olla läänelike väärtuste

ühe etnilise või keelerühma liikmete hulgas olu-

kaitsja tsivilisatsioonide kokkupõrke piiril, ei tohiks

liselt lühem kui teises. Me ei saa muuta ajaloo-

erinev rahvus, emakeel, usk ega nahavärv olla mis

lisi ega poliitilisi põhjusi, mis on Eesti rahvastiku

tahes erikohtlemise, diskrimineerimise või lihtsalt

koosseisu kujundanud nii, nagu me seda praegu

kapseldumise põhjus.

teame, kuid Eesti sajanda sünnipäeva lävel võiks
seada eesmärgi, et kõik Eestis elavad inimesed
tunneksid ennast tõesti „meie inimestena”.
Oluline samm edasi oleks ühine arusaam, et
kuigi ametlikult räägime kogu ühiskonda hõlma-

5. RÄNNE, IDENTITEET JA
KEELEMUUTUSED
TOIMETAJA ANNA VERSCHIK

vast lõimumisprotsessist, oleme salamisi siiski lootnud ja eeldanud, et küll eestivenelased aegapidi

Peatüki põhisõnumid

iseeneslikult eestlaste hulka sulanduvad. Paraku
ei ole seda 25 aasta jooksul juhtunud, isegi mitte

• Inglise keel kui selline ei ähvarda eesti keele

sisserännanute lapselaste seas. Pigem on tule

püsimist. Oluline on, et säiliks emotsionaalne

museks separatsioon, kus venekeelne elanikkond

side eesti keelega ja soov seda keelt järgmis-

on surutud või tõmbunud omaette füüsilisse ja

tele põlvedele edasi anda. Radikaalsed lahen

sotsiaalsesse ruumi või marginaliseerumine, kus

dused stiilis „ei mingit muud keelt peale eesti”

Eestis sündinud ja kasvanud venekeelsed noored ei

või „kogu teadus, äri vms ingliskeelseks” ei

tea, kes nad tegelikult on, ega oska ennast samas-

tundu mõistlik, pigem tuleb otsida konkreet-

tada ühegi rahvuse või kultuuriga.

seid paindlikke lahendusi valdkonniti. Keeled

Avatud Eesti identiteedi kujunemine annab lootust, et eestlased on valmis lõimumisprotsessis

ei sure välja võõrmõjude tõttu, vaid kõnelejate
soovimatusest keelt edasi anda.

eestivenelastele sammu lähemale astuma, kuid

• Identiteet on emotsionaalne seos, seda ei saa

peale üldise sallivuse ja ligimesearmastuse kasvu

tihti määratleda objektiivsete tunnuste kaudu.

on ilmselgelt hädavajalikud olulised muudatused

Inimene ei vali, mis maal ta sünnib ja mis keelt

kodakondsus- ja hariduspoliitikas, mida on varem

tema vanemad kasutavad, küll aga valib hiljem

rõhutanud ka Eesti ühiskonna integratsioonimoni-

oma suhtumisi ja kujundab keelelist repertuaari.

tooringu 2015 autorid. Kuid edukaks lõimumiseks

Eesti keel on eesti identiteedi alus ja oluline

peaksid ka eestivenelased (ja uussisserändajad)

väärtus, kuid tuleks leida rohkem väärtusi, mida

senisest enam ja aktiivsemalt osalema ühiskond-

jagab kogu ühiskond.

likus ning poliitilises elus, usaldama võimuinsti-

• Eesti keele tundide arvu suurendamine koolis ei

tutsioone, jälgima eestikeelset meediat, mis aitaks

aita, kuna tihtilugu puudub vajadus ja võimalus

neil omakorda Eesti elu ja siin toimuvat paremini

eesti keelt kasutada. Selleks et luua paremad

mõista. Selleks kõigeks on hädavajalik eesti keele

tingimused eesti keele õppimiseks, omanda-

oskus, mis ei ole küll lõimumise peamine ega ainus,

miseks ja lõimumiseks, tuleks senise eralda-

kuid selle üks oluline eeltingimus.

tud haridussüsteemi asemel võimalikult kiiresti

Kokkuvõtteks: eestlaste ja eestivenelaste paral-

luua ühtne haridussüsteem, kuid lastel peaks

leelmaailmade ühendamise küsimus ei taandu

soovi korral olema võimalik õppida kodukeeli ja

üksnes Eesti julgeolekupoliitilisele olukorrale või

-kultuure (kaasa arvatud vene). Keelekümblus

hirmule Venemaa ees, nagu seda meedias sageli

on hea võimalus, et ületada hirmu teise keele

käsitletakse. Kaalukeelel on Eesti demokraatia ja

kasutamise ees, kuid sellest ei piisa, kuna koolis
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on sama etnokultuurilise taustaga õpilased ja

pole mitmekeelsus mitme keele võrdne oskus ja/

piirkonnas, kus eestikeelseid inimesi elab vähe,

või kõigi keelte omandamine varajases lapse-

ei tekigi võimalust eesti keelt kasutada.

põlves. Põhirõhk on nende kasutusel ja suhtluse
sujuvusel. Enamik Eesti elanikest on mitmekeelsed.

Teema raamimine

Mitmekeelsus ei ole iseenesest uus nähtus ega

Inimese olek ja tegevus on keelest lahutamatu,

piirdu vaid mitmekeelsete kõnelejatega, näeme

seetõttu on keele teema tihedalt seotud ka muu

selle avaldusi reklaamis, siltidel jne. Mida mitme

aruandes kogumikus käsitletud probleemistikuga.

keelsus ja mitmekeelseks saamine praktiliselt

Võib eristada vähemalt kolme teemat, mida pea-

tähendab? Tänapäeva kontekstis räägime eesti

tüki autorid käsitlevad koos keeleküsimustega ja

keele ja nn suurte keelte õpetamisest, aga kas

mille üle arutlevad.

sellest piisab?

Esiteks, oluline on keele, antud juhul eesti keele
säilitamine. Eesti keele ja kultuuri kestmine läbi

Toimetaja ülevaade peatükis

aegade on Eesti riigi eksistentsi alus: see eesmärk

käsitletud teemadest

on sätestatud põhiseaduses ja paljudes seadus-

Keel ei ole ainult suhtlemisvahend ega sõnade ja

andlikes aktides. Kuid iga keel muutub ajas ja ruu-

grammatika kogum. Keelt võib mõista ka isiku või

mis: eesti keel täna pole selline, nagu sada aastat

rühma sümbolina. Võib öelda, et keelevahendite

tagasi. Ka Eesti sees on piirkondlikke iseärasusi,

kasutamine ongi tihti ajendatud sellest, mida me

rääkimata eesti keele kujudest välismaal. Seega

parajasti teeme, aga ka sellest, kes oleme, kel-

tuleb lahti mõtestada, mida tähendab säilitamine.

leks end arvame ja mis rolli antud juhul mängime.

Teine teema on ränne ja keel. See puudutab nii

Keel võib muutuda, kuid ikkagi püsida sümbolina.

välismaal elavaid eestlasi kui ka neid, kes Eestisse

Väikerahvas on paratamatult mitmekeelne, alati on

elama asuvad. Osa probleemide juured on veel

ka mitmesuguste tõlgete roll väikerahva kultuuri-

nõukogude ajas: püüd eralduda (füüsiline ja men-

loos üsna oluline. Tõlked ei tähenda ainuüksi uute

taalne segregatsioon), eri keelekogukondade kon-

tekstide teket, vaid ka uute keelendite, reaalide ja

taktide nappus jms. Nendele probleemidele lisaks

mõistete importi. Mitmekeelsus muutub keskseks

tuleb mõelda ka uutele sisserändajatele, keda

teemaks iseäranis meie ajal.

tuleb nii vaesematest riikidest kui ka jõukamatest

Keele säilitamine tähendab keele edasikandmist

Euroopa riikidest: kuidas õpetada neile eesti keelt,

järgmistele põlvedele, mitte aga sõnade ja mallide

vältida segregatsiooni ja eraldatust.

muutumatust. Igas keeles on sõnu ja konstrukt-

Kolmanda suure teemana peaks käsitlema

sioone, mis on tegelikult laenatud, samal ajal ei tea

identiteeti. Nagu peatükist ilmneb, ei võrdu iden-

tänapäeva keelekasutajad sellest midagi ja peavad

titeet lihtsa sildistamisega („eestlane”, „muulane”,

neid oma keele osaks. Laenud inglise keelest (või

„sisserändaja”), vaid tuleb tunnistada identiteedi

eesti laenud vene keeles) ei ole iseenesest mingi

keerukust – pealtnäha ühtse rühma, näiteks „vene-

ohu märk. Ka kohaliku vene keele kohta võib öelda,

keelsete” seas võivad hoiakud ja keeleline käitu-

et see erineb paratamatult Venemaal, aga ka mujal

mine olla üpriski erinevad, nii et kerkib küsimus,

kasutatavatest vene keele variantidest. Laenamise

kas tegemist on sama rühmaga. Identiteeti võib

põhjuseks pole n-ö vaste puudumine või emakeel-

käsitleda mitte kindlaksmääratud, ette antud mõis-

sete hulgas keele hääbumine, vaid teistsugune

tena (eesti päritolu vanemate laps = eestlane), vaid

reaalsus: kohalikus vene keelepruugis viitab eesti

soovina samastuda/olla samastatav teatud rühma,

sõna täpselt ja konkreetselt Eesti kontekstispetsii-

keele, kogukonnaga vms.

filistele mõistetele ning on selge, millest on jutt.

Kõik need teemad on omakorda seotud mitme-

Ka teiste keelte oskus ei tähenda, et emakeel on

keelsusega. Tänapäeva keeleteaduse seisukohalt

ohus. Mõelda tuleb sellele, et eesti keele kõnelejad,
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kes peavad eesti keelt oma esimeseks keeleks,

kummagi keele kõnelejaskond on piisavalt suur,

tahaksid järeltulijatega eesti keeles suhelda.

et kokku puutumata teise kõnelejaskonnaga hak-

Kui mõista identiteeti kuuluvuse soovina, siis

kama saada.

tasuks vaadata, mis on ühist kõigil ühiskonna

Siin on koht, kus mõelda keeleõppele. On

liikmetel, s.o mis väärtusi jagavad kõik. Võib kuu-

levinud arvamus, et pole mõtet raskendada elu

luda korraga mitmesse rühma või jagada mõnd

kakskeelse õppega, pigem tuleb suurendada

väärtust ühe ja mõnd teise rühmaga. Erisuguseid

eesti keele tundide arvu. Näilisele loogilisusele

identiteedikihte ja väärtusi võib kujutada ringidena.

vaatamata see lähenemine ei aita. Isegi kui eesti

Kõigi ringide ühine osa tähistab tuumväärtusi,

keelt õpetatakse koolis palju, ei teki segregatiivses

mida jagavad kodueestlased, teise päritoluga

keskkonnas motivatsiooni eesti keelt kasutada ja

Eesti elanikud ja ka välismaal elavad eestlased.

luua suhtlusvõrgustikke väljaspool oma harju-

Võib rääkida väike- ja suur-Eestist, mille ühisosa

muspärast keelekeskkonda. Seega oleks mää-

on tuumväärtused. Keeleoskus on endiselt oluline,

rava strateegilise tähtsusega murda keelelist ja

kuid mitte ainus tunnus. Rõhk nihkub emotsionaal-

sotsiaalset segregatsiooni taastootev mehhanism,

sele seotusele Eestiga ehk soovile jagada samu

kujundades ühtset keskharidussüsteemi (vene ja

väärtusi. Rääkides suur-Eestist, tuleb rõhutada

muude keelte ja kultuuride õppimise võimalusega

tänapäeva keeleteaduse seisukohti, et loevad kõik

soovi korral) nõukogude ajast pärit kahe paral-

keelekasutajad, mitte ainult ükskeelsed emakeel-

leelse süsteemi asemel.

sed kõnelejad. Ei saa öelda, et muu päritoluga

Veel üks probleem ilmneb ootamatus kohas,

eesti keele kasutajad ei ole „päris õiged”, ka nemad

nimelt seoses eesti ja inglise keele oskuse vahel.

hoiavad seda keelt elus omal viisil.

Inglise keele oskus on rohkem levinud eesti- kui

Teistest rahvustest eesti keelt oskavate inimeste

venekeelsete inimeste hulgas, isegi nooremate

arvu muutus võrreldes viimase nõukogude aja

põlvkondade lõikes. See tähendab, et eestikeelsete

loendusega 1989. aastal näitabki, et sisserändajate

orientatsioon on pigem muu maailm, venekeelsed

kolmas-neljas põlvkond on tegelikkuses esimene

on aga valdavalt jätkuvalt orienteeritud venekeel-

mitte-ükskeelne põlvkond. Nagu inimõiguste insti-

sele inforuumile.

tuudi 2015. aasta küsitlusest ilmneb, mida noorem

Rände ja keeleõppe teema puhul on oluline,

on vastaja, seda tõenäolisem on, et ta on oman-

kuhu ja kuidas soovivad kuuluda uued sisserända-

danud eesti keele varases lapsepõlves. Oluline

jad. Ohtlik oleks, kui nad sobituksid olemasoleva

on seos eesti keele oskuse ja selle tähtsustamise

segregatsioonimustriga: sotsiaal-majanduslikult

vahel: need, kellel on juba arvestatav eesti keele

edukamad, nooremad, põhiliselt Euroopast pärit

oskustase, väärtustavad seda. Kuid segregatiiv-

sisserändajad sarnanevad elukoha valiku puhul

sed keelekeskkonnad Ida-Virumaal ja osaliselt

pigem eestlastega, samas endisest Nõukogude

Tallinnas pole kuhugi kadunud.

Liidust saabujad aga pigem venekeelsetega. On

On inimlikult arusaadav soov elada omasuguste

võimalik, et osa uutest sisserändajatest jääbki

hulgas ja suhelda omas keeles, kuid muret teki-

rääkima pigem inglise keelt, toetudes nooremate

tab see, et eesti- ja venekeelsete elanike eraldatus

eestimaalaste heale inglise keele oskusele. Eran-

püsib ning tekib ka ruumiline eraldatus (teatud

diks võivad olla Venemaalt viimasel ajal poliitilis-

linnaosad Tallinnas, kus tekib suletud ükskeelne

tel põhjustel välja rännanud üksikud haritlased

venekeelne keskkond ja kust eestikeelsed soovivad

ja kodanikuühiskonna aktivistid, kes võivad küll

välja kolida). Eraldatus ei ole ainult geograafiline,

määratleda end venekeelseks, kuid kes ei samasta

vaid virtuaalne (inforuum, suhtlusvõrgustikud, lek-

end Venemaa kui riigiga ja peavad Eesti poliitilist

tüür). Seega toimivad keelepõhine identiteet ja

kliimat endale sobivaks.

asustusgeograafia koos ja võimendavad teineteist:
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Keele rollidest eesti rahvusidentiteedis
Martin Ehala

Eesti identiteedi puhul on tuumväärtused
”samuti
olulised ja need leiavad otsese väljenduse laulupeotraditsioonis, mis aitab luua eesti

Artikli esimene osa on pühendatud erisugustele

juurtega inimestel emotsionaalse sideme eesti

viisidele, kuidas rahvusidentiteeti määratletakse ja

identiteediga, mis mõjutab enesemääratlust.

kuidas võimalused mõjutavad arusaamist eestluse

Nii on teise põlvkonna väljarännanud maini-

olemusest. Analüüsi eesmärk on näidata, millisel

nud murdepunktina oma eestluse säilitamise

moel eri identiteeditüüpide ühendamine võiks olla

või avastamise jaoks just osalemist laulupeol.

aluseks laiapõhjalisele arusaamisele eestlusest,

(EIA 2016/2017, lk 172)

n-ö suur-Eesti identiteedist. Artikli teine osa avab
mitmikidentiteedi mõiste ja analüüsib eri põlvkon-

Subjektiivset enesemääratlust peetakse välis

dade väliseestlaste mitmikidentiteetide haldamise

eestis oluliseks, isegi kui teistele pealtnäha kuidagi

strateegiaid. Artikli kolmas osa annab ülevaate

ei paista, et inimene võiks eestlane olla. Enesemää-

hargmaiste kogukondade tüüpidest ja nende

ratluse kõrval peetakse siiski oluliseks armastust

mõjust identiteedi ja keele püsimisele.

Eesti vastu, s.t emotsionaalset sidet. Ehala rõhutab

Autor toob välja neli põhilist rahvusidentiteedi

ka seda, et rahvuslik identiteet, nagu iga muu kol-

allikat: emakeel, kodakondsus, päritolu („juured”)

lektiivne identiteet, pole kunagi üksnes enesemää-

ja kultuuri tuumväärtused, emotsionaalne ühte-

ratluse küsimus, vaid vajab kogukonna tunnustust.

kuuluvus.

Autor leiab, et tänapäeva üleilmastunud maailmas

Autor leiab, et vaieldamatult on eestluse elujõu

ei pruugi kitsas identiteedimääratlus olla enam

huvides olla keele ja kodakondsuse ühendamisel

jätkusuutlik. Demograafilisi protsesse arvestades

eesti kollektiivses identiteedis võimalikult paindlik:

on üksnes keelelisele identiteedile rajatud eestlus

eesti keel on vaid osale kodanikest emakeel, teine

määratud pikaajalisele kahanemisele.

osa räägib seda suuremal või vähemal määral teise

Artiklis avatakse ka mitmikidentiteedi mõiste,

keelena. Samas on üsna palju selliseid inimesi, ise-

mida ei käsitleta kui identiteedi mitmemõõtelisust

äranis väliseestis, kes kõnelevad eesti keelt küll

või mitmetasandilisust, vaid kui isiku identiteedi

emakeelena, kuid ei ole Eesti kodanikud, ja selli

ambivalentsust ühe ja sama mõõtme suhtes (nii

seid, kes on Eesti kodanikud, kuid eesti keelt ei

poiss kui tüdruk, nii eestlane kui venelane jne).

kõnele (näiteks Eesti kodaniku välismaal sündinud

Kokkuvõttes rõhutab Ehala:

ja üles kasvanud lapsed). Ei keel ega kodakondsus
eesti rahvusidentiteediga, kuid mõlemad aitavad

Selleks et üleilmne Eesti ühiskond saaks kuju”neda,
on vaja avarat rahvusidentiteedi määrat-

selle kujunemisele kindlasti kaasa.

lust, sellist, mille kohaselt saab eestlaseks pidada

iseenesest taga veel inimese emotsionaalset sidet

Enamikule kolmanda põlvkonna väliseestlas-

kõiki, kes mingi tunnuse alusel ennast eestlasena

tele on eesti juured muutunud peamiseks eesti

määratleda soovivad. Ja selline eesti identiteedi

identiteedi osaks sedavõrd, kuidas keeleoskus on

avardamine ei peaks olema mitte lihtsalt jahe

nõrgenenud või kadunud. Ja eesti juured on oluli-

mööndus, vaid aktiivne kaasav hoiak, mis võimal

sed ka kolmanda rändelaine puhul: eesti päritolu

daks emotsionaalse sideme tekkimist Eestiga,

on omamoodi kultuuriline pagas, millest vabaneda

ilma milleta tasakaalustatud ja püsiv mitmikiden-

polegi võimalik.

titeet kujuneda ei saa. Lootust annab asjaolu, et

Lisaks eelnevatele on neljandaks oluliseks

kodueestlaste identiteedimääratlus on viimastel

rahvusliku identiteedi määratlejaks kultuurilised

aastakümnetel muutunud mõnevõrra avatumaks.

tegurid, n-ö identiteedi tuumväärtused.

(EIA 2016/2017, lk 177).
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Eesti keele kontaktid
Anastassia Zabrodskaja, Helin Kask
Artikkel on oma loomult sotsiolingvistiline ning
kaardistab sotsiaalsetes situatsioonides esinevaid
keelekontakte. Autorite eesmärk on kirjeldada, millised on suhted eesti, inglise ja vene keele vahel
praeguses Eesti ühiskonnas, mitte anda hinnanguid. Sotsiolingvist ei kasuta kogutud mitmekeelse
materjali kirjeldamiseks sõnu „õige” ja „vale”. Sotsiolingvistika pakub piisavalt ainest mõtisklemiseks
ja probleemipüstitusteks, aidates aru saada, kuidas
mingi keelemall toimib tegelikult just vahetus keskkonnas, mitte aga õpikute kaante vahel.
Autorid näitavad rohkete näidete varal, et Eesti
keeleruum on mitteametlikult kakskeelne (eesti-
vene) ja muutumas üha enam mitteametlikult
kolmekeelseks (eesti-vene-inglise). Eesti-vene kakskeelsust võib jaotada ühiskondlikuks ja individuaalseks. Ühiskondlikul tasemel on eesti keel Eesti riigis
ainuke riigikeel. Samas on individuaalne kakskeelsus
ehk kahe keele valdamine saanud taasiseseisvunud
Eestis pigem normiks kui erandiks. Vene emakeelega
eesti keele omandanud inimesed kasutavad kahte
keelt spontaanselt ja loomulikult, minnes rahu
likult üle ühelt keelelt teisele vastavalt vajadusele,
vestluspartnerile, olukorrale. Sageli ja tihti isegi alateadlikult kasutatakse eestikeelseid sõnu ja fraase
venekeelse kõne sees. Just selliste inimeste kaudu
kasvabki keelekontakt, kõnesse ilmuvad uuendused,
muutub nii eesti kui ka vene keel.
Viimasel aastakümnel on intensiivistunud keelekontaktid eesti ja inglise keele vahel ning Eesti on
muutumas üha enam kolmekeelseks ühiskonnaks.
Inglise keelt kasutatakse Eestis laialt infotehnoloogias, see on populaarseim esimene võõrkeel
nii eesti kui ka vene õppekeelega koolides. Nii ei
ole üldse mitte harvad olukorrad, kus eesti ja vene
emakeelega inimesed suhtlevad omavahel just
inglise keeles, sest see on ainus ühine keel, mida
piisavalt hästi osatakse. Inglise keele kasutamine
seondub ka modernsuse ja üleilmastumisega ning
selle tõttu on tavaliseks saanud uussõnade laena
mine ning üksiksõnade kasutamine.
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Artiklis tõdetakse, et keelekontakt toimib eelkõige üksikisiku tasandil: kakskeelse (või mitmekeelse) isiku keelepruugis sulavad keelte struktuur
ja sõnavara kokku. Niisiis ei tohi unustada, et kontaktis on eri keelte kõnelejad, mitte keeled, sest
kõik muutused toimuvad esialgu kakskeelse (või
mitmekeelse) isiku kõnes. Sellest tulenevalt saab
keelekontakte vaadata teatava hierarhiana, kus
ühelt tasemelt teisele jõudmine on aeganõudev
protsess. Mitmekeelsus on meie ümber: internetis,
siltidel, igapäevases suhtluses. Keeli kasutatakse
paralleelselt või läbisegi, kui situatsioon ei ole
formaalne ega nõua rangelt ükskeelset suhtlust.
Seda ei peaks mõistma kui vastuolu ühe riigikeele
poliitikaga. Üks riigikeel on Eestis oluline just sümboolses mõttes, aga see ei tähenda, et teisi keeli
ei tohiks kasutada.

Muutused eesti kogukondades
ja eesti keele oskus
Kristiina Praakli
Artikkel võtab vaatluse alla eesti keele võimaliku
käekäigu eesti kogukondades. Artikli esimene osa
teeb sissevaate sellesse, kuidas on kogukonnad
muutunud ning mida võiksid need rääkida eesti
keele positsiooni, arengute ning kestlikkuse kohta.
Teine osa käsitleb eesti keele oskuse, kasutusalade
ja keelevalikute küsimusi ning vaatleb eri kogukondade näitel eesti keele kõnelejate keelelist
käitumist. Kolmandas osas peatutakse eesti keele
õppel ja selle toetamisel.
Eesti elanikkonnast räägib eesti keelt emakeelena
886 859 inimest ehk 68,5% rahvastikust. Nagu näitavad kahe eelmise rahvaloenduse andmed (2000,
2011), on loendusevahelisel ajal eestikeelse elanik
konna arv kahanenud 34 958 inimese ehk 3,8% võrra.
Kõnelejate arvu vähenemise peamised põhjused on
väljaränne ning negatiivne loomulik iive.
Väljarändajate kaudu on eesti keel on viimase
paarikümne aastaga jõudnud paljude riikide keele
maastikule. Eri riikide statistikas ning uurimustes
esitatud andmete põhjal väidab autor, et üle 50 000
eesti keele kõneleja elab Soomes, vähemalt 20 000
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Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Rootsis ja Vene-

ränne oli midagi muud, tolleaegseid liiduvabariike

maal, ligi 10 000 Austraalias, tuhandeid kõnelejaid

ei käsitletud teiste riikidena ja asukohamaa keele

on Saksamaal ja Suurbritannias. Seega võib väljas

oskus ei olnud vajalik. Kõigi rahvuste võrdsuse ja

pool Eestit elava eestikeelse elanikkonna puhul

rahvaste sõpruse retoorika ning kohalike keelte

hinnanguliselt rääkida suurusjärgust kuni 200 000.

nähtavus (nn vastavad keele ja kirjanduse uurimis-

Mis tahes keskkonnas pole emakeele säilita-

instituudid, sildid vene ja kohalikus keeles jms) oli

mine, selle püsimiseks vajalike algatuste, tegevuste

aga suitsukate, sest tegelikkuses oli venekeelsetel

ja struktuuride loomine ning elushoidmine kunagi

õigus jääda ükskeelseks, teistel aga sellist õigust ei

kerge ülesanne. See sõltub eeskätt kogukonnast

olnud. Eesti keele oskuse nõuded võivad seetõttu

ja selle struktuurist, kõnelejate arvust ja keele

tunduda tüütusena, kui igatsetakse taga endist

oskusest, kohapealsetest institutsioonidest ning

olukorda ja ükskeelsust. Sisuliselt pärineb soov

aktiivsest inimressursist, keele tuumikala (Eesti)

luua endale ükskeelne maailm nõukogude aja

institutsioonide toetusest, aga ka keele nähta-

keele- ja rahvastikupoliitikast.

vusest, positsioonist ning staatusest teiste keelte
kontekstis. Ennekõike aga siiski kõnelejast endast,
tema soovist, vajadusest ja valmisolekust emakeelt

Identiteet avatud maailmas
Aune Valk

rääkida, arendada ja põlvkondlikult edasi anda.
Eesti keele käekäigu osas lähitulevikus ongi üks

Eestlaste jaoks on eesti keele oskus üks identiteedi

võtmeküsimus, milliseks kujunevad keeltevahelised

olulistest tahkudest ja eesti keele oskust oodatakse

suhted noorima, praegu koolieelse ja põhikooli

ka Eestis elavatelt teistest rahvustest inimestelt.

ealise põlvkonna jaoks: kas ja millisel tasemel nad

Eesti põhiseaduse vaimust tulenevalt on Eesti lõi-

eesti keele omandavad, kui palju on nende hulgas

mumispoliitika olnud seni eesti keele õppe keskne.

eesti keele potentsiaalseid säilitajaid ning keele

Eesti keele oskus on oluline nii sümboolses mõttes

võimalikke edasiandjaid tulevikus?

(keel kui eesti identiteedi kandja) kui ka funktsio-

Artiklis antakse üksikasjalik ülevaade eesti keele

naalses mõttes (üks riigikeel muudab asjaajamise

oskusest ja keelevalikutest, samuti eesti keele õpe-

lihtsamaks). Eesti keele oskus panustaks teistest

tamisest välismaistes eestlaste kogukondades.

rahvustest inimeste kaasamisse Eesti ühiskonda
ja muudaks eestlaste suhtumise positiivsemaks.

Eesti keele õiguslik ja
tegelik staatus Eesti tööturul
Mart Rannut

Kuid rahvusrühmade ühise osa tekkimine haarab
peale keeleoskuse ka palju muud: elukohamaa kultuuri tundmaõppimist, eri rahvustest inimeste koos
õppimist, töötamist ja vaba aja veetmist, samades

Nõukogudeaegse sisserände tagajärjed ei ole siia-

piirkondades elamist, kooselusid, sõpruskondade

maani kadunud. Õiguslikus ja keelesotsioloogi

ja suhtlusvõrgustike teket jne. Eesti keele oskus ei

lises mõttes ei ole nõukogude aja sisserändajad ja

pruugi viia eri rahvusest inimeste suhtlemiseni, kuid

nende järglased võrreldavad nn põlisvähemustega

eri rahvusest inimeste, eriti laste eesti keeles suhtle-

ega äsja sisserännanud vähemustega. Muidugi on

misega paraneb ja areneb eesti keele oskus kiiresti.

raske täpselt tabada hetke, millal sisserännanud

Autor väidab, et olulisem nihe viimasel kümnen-

vähemus muutub põlisvähemuseks, kuid on selge,

dil on eestlaste seas vähenenud tõrjuv suhtumine

et selleks peaks vahetuma mitu põlve. Klassikalises

teistest rahvustest inimestesse ning avatud identi-

mõttes sisserändaja ületab riigi piiri, mis tähendab,

teedi suurenemine. Viimane ei tähenda seejuures

et ta on teadlik, et keel, normid, elukeskkond jms

kuidagi rahvusidentiteedi nõrgenemist. Muutused

muutub ja on vaja mingil määral teha jõupingutusi,

venekeelse elanikkonna identiteedis aga ei ole

õppida asukohamaa keelt jms. Nõukogude aja

märkimisväärsed.
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Kokkuvõte
Anna Verschik

rühmi vaadates on eestlased mitmekeelsemad kui
venelased. See on seletatav ühelt poolt väikerahva
paratamatult suurema avatusega mitmekeelsu-

Peatükk tervikuna näitlikustab kasvavat keerukust,

sele, aga teiselt poolt nõukogude ajastu inertsiga,

keele kui sellise ja konkreetsete keelte oskuse seost

kui venekeelsetel oli sisuliselt õigus jääda üks

elukeskkonna ja suhtlusvõrgustike kujundamisega,

keelseks, kuid teistel niisugust võimalust polnud.

elukohavaliku, rände, tööturu ning identiteediga.

Nõukogude aja keele- ja rahvastikupoliitika nega-

Nii keel kui ka identiteet on dünaamilised ajas

tiivseid tagajärgi on veelgi. Kuigi on positiivseid

ja ruumis. Keel ei tähenda ainuüksi normitud kirja

nihkeid (rohkem eesti keele oskajaid ja kasutajaid,

keelt, see on vaid üks keelekuju, mida on kohane

eesti identiteedi avatum olek, ühiskonna avatus),

kasutada teatud olukordades. Keeleline repertuaar

ei ole keeleline segregatsioon kadunud. Praegu

on oma loomult mitmekesine, sest keelekasutus

kasvava uussisserände puhul ei tohiks juhtuda nii,

sõltub paljudest teguritest, nagu olukord ja selle

et saabujate keeleline ja sotsiaalne käitumine taas-

formaalsuse aste, kaasvestlejate/kuulajate/luge-

toodaks olemasolevaid segregatiivseid mustreid.

jate taust, suhtluseesmärgid jms. Keeletaju muu-

Identiteeti ei õnnestu kirjeldada lihtsates termi

tub kogu aeg, piisab vaid, kui läbi lugeda sada

nites. Kirjeldus sõltub eesmärgist, näiteks kas on

aastat vana eestikeelne tekst, et selles veenduda.

vaja pelgalt nentida kellegi etnilist kuuluvust/koda-

Ruumis on keele varieerumine tuntud eelkõige

kondsust või seada kirjeldus laiemasse konteksti

kohamurrete kaudu, kuid keelekasutajate ränne

(sh võrdlusesse sarnaste, aga siiski teistsuguste

välismaale toob paratamatult kaasa veelgi mitme

identiteetidega, nagu eestivenelane, erinevalt

kesisema keelekasutuse.

Venemaa venelastest). Seda keerukust tuleb arves-

Keelemuutus on iga keele arenguga kaasnev

tada, muidu kannatab analüüsi täpsus, tekivad

loomulik nähtus: ei ole olemas puhtaid keeli. Ka

ebaadekvaatsed hinnangud, valed järeldused,

muutus teiste keelte mõju all on loomulik ja eesti

valed otsused, soovimatus ja suutmatus omavahel

keel pole erand. Ajalooliselt on terve hulk iga-

asju selgeks rääkida, jätkub kogukondadevahe-

päevaseid sõnu tegelikult mujalt laenatud, sama

line pinge ning Eesti ühiskonnas säilivad keele- ja

puudutab ka lauseehitust ja võimalikke häälikute

identiteedipõhised paralleelühiskonnad.

kombinatsioone.
Tegelikult pole Eestis (võrreldes mõne suurriigiga) kunagi kahtluse alla seatud mitmekeelsuse
vajadust. Teine asi on see, et populaarne ettekuju
tus mitmekeelsusest erineb teaduslikust, näiteks

6. EESTI KULTUURIMUUTUSED
AVATUD MAAILMAS
TOIMETAJA MAREK TAMM

arvatakse sageli ekslikult, et mitmekeelne inimene
oskab kõiki keeli võrdsel tasemel, on omandanud

Peatüki kolm peamist sõnumit

nad varases lapsepõlves ja samastab end kõigi oma
keeltega. Siiski ei pruugi nii olla; mitmekeelsust kir-

• Põhiseadus sätestab eesti kultuuri säilimise ja

jeldatakse üha rohkem pigem kasutuse kui oskus-

arendamise Eesti riigi ühe peamise ülesandena.

taseme kaudu, kusjuures viimast on tihtilugu raske

Riigi tasandil on seda ülesannet tihti mõistetud

mõõta. Mitme keele oskus ja vilumus nende keelte

kitsalt, üksnes kutselise ja rahvakultuuri riikliku

kasutamisel ei ähvarda eesti keelt ega identiteeti.

toetamisena. Eriti praeguses avatud maailmas,

Mitmekeelsuse kohta arvatakse tihti, et see

kus ideed ja inimesed rändavad Eestist välja ja

tekitab probleeme, kuid pigem on vastupidi,

sisse üha suuremal määral, vajab eesti kultuur

probleeme tekitab n-ö võitlev ükskeelsus. Eesti

märksa avaramat vaadet. Oluline on selle käsit-

ühiskond on mitmekeelne, kuigi suuremaid rahvus-

lemine tervikliku tähendusloome süsteemina,
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mis hõlmab kõike seda, kuidas Eesti inimesed

mida minevikust mäletame, mismoodi teisi kul-

ennast ja teisi mõistavad ning mõtestavad. Eesti

tuure ja ümbritsevat mõtestame.

kultuur on seda elujõulisem ja ligitõmbavam,

Siinkohal on lähtutud aluseeldusest, et inimene

mida rikkalikumad on tähendusloome võima-

on tähendusi otsiv, loov ja vahendav liik, et inimene

lused ja vahendid, mida mitmekülgsemalt suu-

ei ole üksnes füüsilise, vaid ka sümboolse maa-

dame kiiresti muutuva maailmaga suhestuda.

ilma elanik. Inimest nii üksikisikuna kui ühiskonna

• Nüüdismaailma iseloomustab tihe põimitus ja

liikmena ümbritsev „sümbolite võrgustik”, ühine

aktiivne kultuurisuhtlus, mis seab Eesti-suguse

tähendusloome ruum ei püsi aga kunagi paigal,

väikese ja avatud kultuuri suure ülesande ette,

vaid on pidevas teisenemises.

kuidas mitmekesistada Eesti inimeste kultuuri-

Teisenemiste tempo oleneb suuresti kultuuri

kogemust, suurendada meie kultuurilist suhtlus

avatuse astmest ja muutustest väliskeskkonnas.

võimekust ja arendada digiajastusse sobivaid

Üldise arengu sõiduvees on Eesti kultuuriruumis

kultuurilisi väljendusviise, uusi kultuurikeeli.

viimasel veerandsajandil toimunud suured ja kiired

Samal ajal on oluline edendada meie kultuu-

muutused, millest üks olulisemaid on plahvatus-

rilise eneseanalüüsi võimekust, saada juurde

likult kasvanud kultuurivahetuste ja -ülekannete

teadmisi nii eesti kui ka teistest kultuuridest ehk

hulk. Seda protsessi on võimendanud üleilmas

teisisõnu suurendada meie kõigi üldkultuurilist

tumine, eeskätt maailma üha tihedam põimumine

kirjaoskust.

infotehnoloogilise edenemise tõttu. Viimastel aas-

• Digikultuuril on hariduse, osaluskultuuri, kultuuri

tatel on uute ideede, vormide ja leiutiste piiriülest

pärandi jt valdkondade arengus järjest suurem

rändlemist täiendanud aina ulatuslikum inimeste

roll. Nii peame e-Eesti senise edu hoidmiseks ja

ränne, mis on andnud alust rääkida üleilmse

uute digitehnoloogiliste võimaluste täielikumaks

rändeajastu saabumisest.

kasutamiseks pöörama digikultuurile riiklikul

Avatud väikekultuurina on Eesti allutatud väga

tasandil senisest rohkem tähelepanu ja seda

mitmesugustele mõjudele, nii ideede, asjade kui

enam toetama. Sarnaselt riigi e-teenustega

ka inimeste elavale liikumisele, mis suuremal või

loob kultuuri digistumine paremad eeldused

vähemal määral on ümber kujundamas meie

hargmaise Eesti edukaks toimimiseks. Arengu-

senist kultuurikeskkonda. Kõige krooniks on digi-

hüppeks on seetõttu vaja digikultuuri valdkonda

tehnoloogia väga kiire areng kaotanud suure

süsteemselt arendada, seniseid teadmisi ja asja-

osa tavapärastest piiridest, mis on ühel kultuuril

tundjaid riigi tasandil koondada.

lubanud ennast ruumiliselt määratleda. Digiajastu
tähendusloome erineb mitmes osas varasemast,

Teema raamimine

korraga on võimalik aktiveerida nii ulatuslikke

Eesti riik määratleb ennast põhiseaduslikult keele,

kultuurivaramuid (digitud kultuuripärand) kui ka

kultuuri ja rahvuse säilitajana. Seega eeldab riigi

osaleda kultuurideüleses tähendusloomes (inter-

arengu ja muutuste igakülgne analüüs vältimatult

net ja selle võimalused).

kultuurimuutuste ja arengusuundade eritlemist.

Eesti kultuurimuutuste mõtestamisel pakub

Kuid kultuur on mitmetähenduslik termin, mis

head tuge Tartu–Moskva koolkonnas väljatööta-

on aja jooksul ise muutunud. Selles peatükis on

tud semiootilise kultuuriteooria mudel, mis lähtub

mõtestatud Eesti viimaste aastate kultuurimuutusi

arusaamast, et kultuuri saab käsitada paljukeelse

selle sõna kõige avaramas mõttes. Tähelepanu

tähendusloome süsteemina, milles kõrvuti loomu

keskmes pole saavutused kaunites kunstides või

like keeltega eksisteerivad nendel põhinevad

nihked kultuuritarbimises, vaid eesmärk on sõeluda

kultuurikeeled. Keel ei ole semiootilisest vaate-

muutusi kohalikus tähendusloomes, selles, kuidas

nurgast üksnes suhtlusvahend, vaid maailma vor-

me ennast eestlastena kultuuriliselt määratleme,

miv, modelleeriv märgisüsteem. Nii nagu inimkeel

EIA 2016/2017: Eesti rändeajastul

363

TAASISESEISVUNUD EESTI KOLM AASTAKÜMMET INIMARENGU LUUBI ALL

kujundab ümbritsevat teatud kindlal moel, varus-

nende omavahelisi suhteid ja ajas muutumist, pöö-

tab seda eri tähendustega, nii teevad seda samuti

rates eraldi tähelepanu sellele, kuidas mõista eesti

kultuurikeeled (sh kunsti-, kirjanduse-, filmi- jne

kultuuri avatuse ja suletuse dilemmat. Kuigi eesti

keeled). Kultuurikeelte muutumine ja nende uued

kultuuri hoidmine ja arendamine on põhiseaduslik

vahekorrad toovad kaasa meie maailmapildi teise-

põhimõte, ei valitse sugugi üksmeel selles, mida

nemise, uued viisid ennast ja ümbritsevat mõista.

eesti kultuuri all silmas pidada. Artiklis on ilmekalt

Samal ajal tähendavad muutused kultuurikeeltes

esile toodud ametlikes dokumentides käibivate kul-

harva seda, et üks keel tuleb teise asemele, pigem

tuurimääratluste ühildamatus, kultuuri käsitamine

on tegemist varasemate vahekordade ringivaata-

sageli kitsas, kutselise kunstiloome tähenduses,

misega, uute põimingute kujunemisega.

mitte avaras, põhiseaduslikus mõttes eestlastele

Arvestades Eesti kultuurimuutuste ulatust ja

iseomase käitumis- ja mõtteviisina. Eesti eesmärk

radikaalsust viimasel paaril kümnendil, ei ole

peaks aga olema nimelt eesti kultuurikeskkonna

nende vähegi ammendav analüüs siinkohal mõel-

üldine arendamine, meie tähendusloome vahen-

dav. Seega on tehtud teadlik valik konkreetsete

dite ja võimaluste suurendamine, mitte üksnes

küsimuste kvalitatiivsele uurimisele, lähtudes eel-

kutselise loometöö ja rahvakultuuri toetamine.

dusest, et üksikosade süvendatud vaatlus lubab

Kuidas suhtume võõrastesse, kuidas mõtestame

teha järeldusi ka terviku kohta. Peatüki peamine

oma minevikku, kuidas kohaneme uute tehno-

eesmärk on mõista ja mõtestada valitud näidete

loogiatega, kuidas osaleme avalikus elus – kõik

abil olulisemaid kultuurimuutusi taasiseseisvas

see kujundab meie kultuurikeskkonna iseloomu.

Eestis, pöörates põhitähelepanu ühiskonna kiirest

Tähendusloome kestlikkus ja mitmekesisus on

avanemisest, infotehnoloogilistest uuendustest

inimarengu üks väga olulisi näitajad, mis on senis-

ja välismõju suurenemisest tingitud muutustele.

tes analüüsides tihti tagaplaanile jäänud. Eesti

Põhjendatult võib väita, et kiired kultuurimuutused

kultuur on seda tugevam, mida avaramad on

viimastel kümnenditel teevad Eestist tänuväärse

selle tähendusloome võimalused, et aktiivselt ja

„labori”, kus testida ja edasi arendada olulisi

adekvaatselt suhelda teiste inimeste, kultuuride ja

kultuuriteoreetilisi teemasid: kultuurilise enese-

muutuva maailmaga meie ümber. Avatud väikese

kirjelduse dünaamika, „oma” ja „võõra” vahekord,

kultuurina on Eestile väga tähtis tõlke- ja tõlgen

uute kultuurikeelte esiletõus ja põimingud, kul-

damisvõime avardamine, kultuuriülekannete

tuurimälu teisenemine, tähendusloome vahendite

väärtustamine ja dialoogivõimekuse arendamine.

uuenemine jne.

Peeter Torop käsitleb artiklis „Eesti kultuuri
keelte identiteet ja muutumine” Eesti kultuuri-

Ülevaade peatüki sisust
Marek Tamm

keelte identiteeti ning dünaamikat „oma” ja „võõra”
teljel ning kultuurisisest suhtlust ja suhestumist
välismõjudega. Kuuludes avatud maailma, eeldab

Juri Lotman on õpetanud, et kultuuril on loomu

Eesti kultuuriidentiteedi hoidmine toimivat koha-

pärane võime enesekirjelduseks, mis lubab kul-

liku ja rahvusvahelise kultuuri dialoogi. Kui eri kul-

tuuril luua endast mudeleid ja lülitada oma mällu

tuuridest inimeste dialoog ei toimi ja vastastikune

käsituse iseendast kui tervikust. Ka eesti kultuur

mõistmisvõime on piiratud, siis on tulemuseks kul-

ei ole midagi etteantut ega püsivat, vaid me kõik

tuurikonfliktid, eriti tänapäeva rändeajastul. Artiklis

loome seda kultuuri oma tegevuse käigus iga päev,

on esile toodud, kuidas teiste kultuuride mõist-

sh uute kultuuriliste enesekirjelduste kaudu.

mine eeldab kultuuri enesemõistmist, suutlikkust

Peatüki esimeses artiklis „Eesti kultuuri muu

iseennast kirjeldada ja analüüsida. Eesti kultuuri

tuvad enesemääratlused” analüüsibki Tõnu Viik

sisedialoogi ja väljapoole avatust pärsib kultuuri

Eesti avalikkuses käibivaid kultuuridefinitsioone,

kriitika ebapiisav hindamine ja õpetamine, kasin
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kultuuriline kirjaoskus, mis omakorda on seotud

on seda nihet toetanud globaalsed muutused rah-

humanitaarhariduse vähese väärtustamisega. Ajal

vusteüleses mälukultuuris, esmajoones suurem

kui lihtsamad tööd antakse järjest rohkem roboti-

rõhk ohvrite mälestusele ja inimsusvastastele kuri-

tele, vajab tööturg üha enam loovaid ja teisi keeli

tegudele, olgu need eestlaste põgenemine läände

ning kultuure tundvaid inimesi.

1944. aastal või praegu Süürias rulluv kodusõda,

Eesti ettevõtted muutuvad järjest hargmaise-

mis on toonud kaasa Euroopa põgenikekriisi.

maks, mis eeldab nii ettevõtjatelt kui ka töötajatelt

Vastastikuste mälutraumade mõistmine on

aina paremat ja ulatuslikumat kultuuridevahelist

eri päritolu inimeste omavahelise suhtluse alus.

suhtlusoskust. Kultuurikeelte ja -suhtluse kiiret

Vastasmõjus rahvusvaheliste mäluvormidega, on

arengut aga ei ole seni toetanud kriitilise tagasi

eesti kultuurimälu aga omandanud uue iseloomu:

side ja kultuurianalüüsi sama kiire areng. Seetõttu

selle kese on nihkunud vastupanu ja kangelas-

võib Eesti kultuuri arengut pidurdada vähene

likkuse rõhutamiselt üksikinimese kannatustele,

võimekus end iseendale arusaadavaks teha, sh

mille põhjustasid küüditamised jt repressioonid.

oma käekäiku teadlikult kujundada. Tänapäeva

Päris viimase arenguna saab aga esile tuua kul-

Eesti üks väljakutseid seisneb seega selles, kuidas

tuurimälu uue suunatuse sissepoole, kasvava huvi

mitmekesistada oma kultuurikogemust, paran-

ja vajaduse mõtestada üleilmses kontekstis Eesti

dada kultuurilist suhtlusvõimekust ja arendada

ühiskonna sisemisi probleeme, sh põgenikekriisiga

uusi kultuurikeeli, suutes samal ajal edendada

seotud inimlikke kannatusi. Vastse väljakutsena on

kultuurilise eneseanalüüsi võimekust, suurendades

esile kerkinud vajadus rikastada eesti kultuurimälu

kultuurilisi eksperditeadmisi ja ühiskonnaliikmete

erinevate kultuuriliste ja rahvuslike kogukondade

üldkultuurilist kirjaoskust.

mäluga, luua uusi ja mitmekesiseid dialoogi

Peatüki kolmandas artiklis „Eesti mälukultuuri
avanemine” keskendub Eneken Laanes konkreet-

võimalusi minevikukogemuste, kultuurikeelte ja
kultuuride suhtluse pinnal.

sete filmide ja kunstiteoste näitel eesti kultuurimälu

Neljandas, Indrek Ibruse artiklis „Eesti digi

muutumise uurimisele, seades tähelepanu kesk-

kultuuri poliitika rahvusvahelises ruumis: areng

punkti kohaliku kultuurimälu avanemise üleilm-

ja kitsaskohad” on keskpunktis eesti kultuuri

sete muutuste tõttu. Artiklis avanevad hästi need

digistumine kui viimaste aastate keskseid kultuu-

probleemid, mis kaasnevad kultuurilise kirjaoskuse

rimuutusi ja sellega seotud riiklik poliitika. Nagu

puudumisega avatud maailmas, olgu see seotud

Indrek Ibrus artiklis näitab, on digiajastu saabu-

holokausti või praegu Euroopas rulluva rändekrii-

mine loonud kultuurimälu arenguks sootuks uued

siga. Kultuuri järjepidevust ja sidusust aitab tagada

väljavaated, sest veel nähtavas tulevikus võib saada

kultuuri mäletamisvõime, suutlikkus salvestada ja

teoks plaan digida kõik või vähemalt suurem osa

töödelda mitmesugust tähenduslikku teavet.

eesti kultuuripärandist, muutes selle korraga nii

Kultuurimälu kõige olulisemad meediumid on

kõigile mugavalt kättesaadavaks kui ka avades

kirjandus, film, kunst, arhitektuur, ajalookirjutus.

selle uuteks tõlgendusteks ja edasiarendusteks.

Kultuurimälu loogika ja selle muutumise uurimine

Digipöörde mõju tähendusloome võimalustele ja

annab võimaluse mõista, miks mõni minevikunäh-

vahenditele aga on muidugi suurem ja sügavam

tus pälvib kultuuris tähelepanu ja väärtustamist,

kui üksnes kultuuripärandi tähelepanu keskmesse

teine aga mitte. Nagu artiklis osutatakse, on eesti

seadmine ja sellele ligipääsu tagamine.

uuemat kultuurimälu, eriti seoses 20. sajandi trau-

Digikultuur on olemuselt piiriülene, mistõttu

maatiliste sündmustega, nagu küüditamine ja van-

võib see avardada eesti kultuuriruumi, sobida vir-

gistused, iseloomustanud suunatus väljapoole, eri

tuaalseks tähendus- ja identiteediloomeks eesti-

moel on püütud traagilist minevikukogemust tõl-

keelsetele diasporaakogukondadele. Samuti saab

kida arusaadavaks laiemale maailmale. Sealjuures

digikultuur kaasa aidata kultuuri väljendusvormide

EIA 2016/2017: Eesti rändeajastul

365

TAASISESEISVUNUD EESTI KOLM AASTAKÜMMET INIMARENGU LUUBI ALL

mitmekesistamisel, kultuurikeelte põimimisel, teks-

selt äärealasid ja olukorda ei muutnud paremaks

tide, helide ja piltide sünteesimisel, osalusvõima-

regionaalpoliitikas rakendatud meetmed. Seetõttu

luste suurendamisel, levivõimaluste avardamisel

tunnevad maaelanikud sümboolset ilmajäetust

jne. Kuid nagu artikkel näitab, nõuavad digikultuuri

Eestis positiivsetest muutustest ja arengust, mille

võimalused riiklikul tasandil senisest suuremat

kõige ilmsem tulemus on see, et viimastel aasta-

tähelepanu ja teadvustamist. Digipööre kultuuri-

tel on maalt välismaale lahkunud pea kaks korda

vallas on olnud tõenäoliselt sedavõrd kiire ja laia

enam inimesi kui linnast.

ulatuslik, et riigi kavad ja poliitika ei ole jõudnud

Artiklist selgub, et väljarände põhjuseid ei tule

sellega sammu pidada. Need võimalused, mida

otsida üksnes sotsiaal-majanduslikest teguritest,

digikultuur pakub haridusele, loomemajandusele,

vaid niisamuti inimeste elukeskkonnaga seotud

kultuuripärandile, osaluskultuurile jne, alles oota-

tähenduste teisenemisest, mille tagajärg on soov

vad Eestis kasutamist ja arendamist, eriti riigi ja era-

rände abil oma sümboolset positsiooni parandada.

sektori mõtestatud koostöös. Esimese sammuna

Väljaränne on pakkunud võimaluse siduda oma

on vaja koondada asjaomane pädevus, asutada

elu positiivse tähendusega paikadega, isegi kui

digikultuuri arenduskeskus, mis lubaks asuda vald-

sotsiaalses plaanis ei ole inimeste elujärg välismaal

konna süsteemsele ja teadmispõhisele arendami-

tingimata paranenud. Maailm on aga muutlik ja

sele. Tähtis on osaleda Euroopa Liidu aruteludes,

sisserändajate kuvand mitmes Euroopa riigis, eriti

et kujunev digitaalne ühisturg tagaks kultuurilise

Ühendkuningriigis, kus artikli autor uurimismater

mitmekesisuse ja ligipääsu kultuuriteenustele ka

jali kogus, sattunud viimastel aastatel löögi alla.

väikeriikides nagu Eesti.

Ka Ühendkuningriigi otsus Euroopa Liidust lah-

Peatüki viiendas artiklis „Maaelu muutuv

kuda, mis tehti selle inimarengu aruande kirju-

tähendus ja väljaränne” analüüsib Aet Annist

tamise ajal, ilmestab hästi muutunud suhtumist

maapiirkondades elavate inimeste silme kaudu

sisserändajatesse. Seega on kujunemas oht, et

ääremaa tähenduse muutumist ja selle seost eest-

paljud Eestist väljarännanud inimesed seisavad

laste väljarändega. Kiired muutused ühiskonnas on

silmitsi uue „sümboolse ilmajätuga”, negatiivse

viimastel aastatel andnud uue tähenduse nii maa-

sildistamisega. Eestil seisab ees väljakutse, kui-

ja linnaelu vahekorrale kui ka kodu- ja väliseesti

das muutuda paigaks, mis suudab hinnata välja

suhetele. Pärast iseseisvuse taastamist muutus

rännanute kogemust võimalikult laias ulatuses

täielikult suhtumine maaellu Eesti tähendusmaas-

ja olla piisavalt ligitõmbav, et muuta negatiivne

tikul. Turumajandusele üleminek mõjutas negatiiv-

rändesaldo positiivseks.
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2. EIA 2019/2020: Linnastunud
ühiskonna ruumilised valikud
1. SISSEJUHATUS.
EESTI RUUMILINE ARENG
PEATOIMETAJA HELEN
SOOVÄLI-SEPPING, ANTTI ROOSE
Eesti inimarengu aruande 2019/2020 põhiteema
on Eesti ruumiline areng Eesti inimeste heaolu
mõjutavates ja ühiskondlikes protsessides. Kuidas taasluua ja kasvatada Eesti ruumilist rikkust,
kvaliteeti ja tasakaalu demokraatlikult ja kogu
ühiskonna huvides, on selle aruande alusküsimus.
Läheneme ruumi mõistele viies peatükis võimalikult laialt, nii eri mõõtkavades kui ka eri tähendustes. Laiendame mõistet geograafiliselt kogu
Eestile, võttes tähelepanu alla asustusstruktuuri,
loodusalad, linnaruumi, sealhulgas linnadisaini

Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 esikaas.

ja meid ühendava aruteluruumi.
Samuti kirjeldame Eesti demokraatia tervist
ruumilises muutuses, säästva arengu ja ühiskonna sidususe vaatenurgast, rõhudes elukõlbliku,

maaressursist on riigiomandis, 1% kuulub oma-

inimsõbraliku, inimmõõtmelise ruumi ühisloomele.

valitsustele, on ka selle ruumi n-ö avalikkus pii-

Seega, ruum selle aruande katusterminina tähis-

ratud, näiteks riigikaitsemaa. Samuti võib avalik

tab ühist ruumi, mis pälvib avalikku huvi ja pakub

huvi puudutada ka seda 59% Eesti territooriumist,

ühiskondlikku hüve. Mitmes aruande artiklis kerkib

mis on eraomand.

üles küsimus demokraatlikest ruumisuhetest ava-

Ruumil on ühtlasi oluline roll ühiskondlike

likus ruumis, kus avalik huvi vastandub isiklikule

protsesside kujundamisel. Avaliku ruumi, seal-

ja eraõiguslikule huvile.

hulgas eraõigusliku ruumi kasutamine ja kujun-

Kui avalik on avalik ruum? See küsimus on

damine peegeldab seda, kuidas ühiskond on

ühiskonnas viimastel aastatel teravalt kerkinud nii

organiseeritud. Mida avatum ja demokraatlikum

linnaruumi kui ka tootmisettevõtete, korterelamute,

on ühiskond, seda paremad on kaasarääkimise

teede ja muude objektide planeerimisel, nii seoses

võimalused ruumi kujundamisel ja läbipaistvamad

looduses viibimisega kui ka metsade raadamisega.

ruumiotsused. Ruum ise mõjutab inimeste olemist

Tõepoolest, avalikku ruumi saab mõista avaliku ja

ja käitumist ning kujundab mõtteviisi nii kollek-

era(statud) ruumi vastanduses. Ehkki 40% Eesti

tiivsel kui ka üksikisiku tasandil. Lisaks on avaliku
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ruumi olemus viimastel kümnenditel tugevasti

läbipaistvaid ning tagasisidestamisel põhi-

muutunud. Suhtlemine digiplatvormidel pakub

nevaid kodanikkonna kaasamisviise. Sellele

avaraid võimalusi kohtumisteks nii tuttavate kui

aitavad kaasa nii digiplatvormid, analüütilisel

ka võõrastega. Nii võib digitaalne aruteluruum

argumentatsioonil põhinev meediaruum, asja-

olla täiendus linnaväljakule või külaplatsile. Avalik

tundlikud ametnikud kui ka usaldusväärsed

digitaalne ja füüsiline ruum on omavahel tihedalt

eksperdid. See kõik tagab teadmiste vahetuse

läbi põimunud, tekitades aja ja ruumi tihenemise

ning loob usaldust riigi ja tema kodanike vahel.

efekti – digitaalselt saame olla samal ajal mitmes

• Ehituspärand ja loodusalad kultuuri osana

ruumis korraga.

tugevdavad Eesti inimeste keskkonnasuhet ja
kodutunnet.

Põhisõnumid

• Mitmekesise elukeskkonna eeldus on säästva
arengu põhimõtetest lähtuv ehituspärandi

• Eesti on inimarengus edenenud maailma rii-

kaitse koos investeeringukavaga, mis tagab rii-

kide hulgas 30. positsioonile, kuid jäänud sinna

gile oluliste hoonete säilitamise, kasutuselevõtu

püsima. Eesti elanike heaolu kasv on olnud

ja haldamise. Eesti inimeste keskkonnatead-

võrrelduna teiste maailma riikidega tähele-

likkus on kiiretes ja järskudes muutustes, mis

panuväärne. Riigisiseselt süveneb piirkondlik

selgitab viimaste aastate ühiskondlikke vastas-

sotsiaalne kihistumine.

seise loodusalade kasutamisel. Loodusalade

• Eesti suurlinnastumist väljendab Suur-Tallinna

teadlik planeerimine ja parem külastuskorraldus

jätkuv kasv: inimesed, majandus ja teenused

aitab parandada linlaste tervist ning hoida sidet

koonduvad Tallinna linnapiirkonda ning üle-

loodusega.

jäänud Eesti kahaneb ja taandareneb.
• Eestile kui tervikule tekitab suurlinnastumine

Selle sajandi esimestel kümnenditel on maail-

tasakaalutust nii riikluses, halduses, majan

mas haigusi, nälga ja vaesust tõrjudes saavutatud

duses, elu-, ruumi- ja keskkonnakvaliteedis. On

elustandardi kiire kasv. Kuid tänapäeval on maailm

aeg hakata tegema linnapoliitikat, luua riiklik

uue ebavõrdsuslaine võimuses ning 2019. aasta

raamistik ja sihtmeetmed, lähtudes linnapiir-

lõpus ilmunud globaalse inimarengu aruande

kondadest, mitte linnapiiridest.

keskne teema on ebavõrdsus kui inimeste heaolu

• Eestlaste mitmepaiksus seob Tallinna maa-

kõige suurem takistaja. Aruannet raamistab tule-

kondadega ning linnad küladega. Inimeste

vikku suunatud sõnum, et viimasel aastakümnel

igapäevaste tegevusruumide laienemine ja

on lisandunud kaks uut üleilmset suundumust,

haldusreform on toonud kaasa ruumilise iden-

mis mõjutavad inimeste heaolu kõikjal maailmas:

titeedi lahjenemise. Autokasutusel põhinev

tehnoloogia kättesaadavus ja kliimamuutus. Teh-

elulaad, elu- ja tegevuskorraldus võimaldab

noloogilised edulood nagu tehisintellekt ja masin

tegutseda samaaegselt nii linnas kui ka maal.

õpe süvendavad lõhet nende elanikurühmade ja

Mitmes kohas elamine, mis on tingitud töörän-

riikide vahel, kel ei ole võimalusi tehnoloogilise

dest, maakodudest, perevõrgustikest, sõprus-

arenguga kaasa minna. Kliimakriis tabab juba

kondadest, õppimisest ja vaba aja veetmisest,

praegu valusamini vaesemaid maailma piirkondi

eeldab senisest paindlikumat ruumiplaneerimist

ja vähekindlustatud elanikurühmi. Hinnanguliselt

ja halduskorraldust.

põhjustab kliimamuutus maailmas aastatel 2030–

• Avalik arutelu loob parema elukeskkonna ja

2050 alatoitumise, malaaria, kõhulahtisuse ja

püüdleb ühismeelele. Aruteluks vajalike oskuste

kuumarabanduse tõttu 250 000 lisasurma aastas.

arendamine on riiklik huvi. Osalusdemokraatia
edendamiseks on vaja senisest enam toimivaid,
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Eesti suurlinnastumist väljendab
Suur-Tallinna jätkuv kasv: inimesed,
majandus ja teenused koonduvad
Tallinna linnapiirkonda ning ülejäänud
Eesti kahaneb ja taandareneb

Suur-Tallinnas umbes 550 000 ehk 40% Eesti elanikest. 21. sajandi kahe esimese aastakümne suurlinnastumine on juba kujundanud Eesti arengulugu,
kuid ei ole veel võrreldav massilise elamuehituse ja sisserändeajastuga 1970.–1980. aastatel.
Suur-Tallinna kasv 2010. aastatel on tähendanud

Eesti kaart on lihtne. On suurlinn Tallinn, on üli-

laialdasi ja veel suuremaid kinnisvaraarendusi

koolilinn Tartu, on suvituslinn Pärnu, on hilistöös-

ning liiklustaristut, linnaasumite segregatsiooni,

tuslik Kirde-Eesti, järjest enam puhke-, põllu- ja

uusasumite killustatud laienemist ning vähenevat

metsamajanduslik Lõuna-Eesti ja meretagused

avalikku linnaruumi. Kiire autostumise kasvuga

saared. Lihtsamalt saab Eesti jagada kaheks – on

võtavad üha suurema osa linnade territooriu-

Tallinn ja muu Eesti, kaheksast viieni töiselt tegusad

mist enda alla sõiduteed ja parkimiskohad. Ka

maakonnalinnad ning rahvuspargistuv ääremaa.

taristuinvesteeringud on suunatud eelkõige sõidu-

Need ei ole sildid, vaid Eesti tegelik ruumistruktuur

teedesse, vähem kõnni- ja jalgrattateedesse, linna-

ja haldusjaotus. Ruumilise arengu mõttes on sot-

väljakutesse ja parkidesse. Autostumisega kaasnev

siaalteadlaste 2000. aastal osutatud „Kaks Eestit”

inimeste vähene füüsiline liikuvus võib omakorda

saanud nüüd reaalsuseks

mõjutada füüsilist ja vaimset tervist, mille näitajad

Linnastumisprotsess põimib kokku turumajan-

tingituna ülekaalulisusest ja vaimsetest häiretest

duslikud globaalvõrgustikku ühendatud tegevused

on terves Eestis viimastel kümnenditel languses.

ning intensiivistab maakasutust. Linna tähendust ja

Sillutatud ja ehitatud linnamaaks ohverdatakse

mõju ei saa mõõta üksnes linnavormi, tiheduse ja

linnarohelus, mis on teravnevas kliimakriisis oman-

teiste ruumitunnustega. Tänapäeva linn määratleb

danud järjest olulisema tähenduse nii elurikkuse

end halduspiire ületava sotsiaalruumilise jõuna. Nii

ja süsinikusalvena kui ka linna tehiskeskkonna ja

ei ole ka Eesti linn praegu enam traditsioonilise

inimeste tekitatud keskkonnamõjude puhastamisel

arusaama kohaselt ühe selgelt eristuva linnakes-

ja puhverdamisel. Tormakas linnakasvus põrkuvad

kusega tööstuslik tiheasula. Praegused 47 haldus-

sageli avalikud ja erahuvid (nt Viimsi valla arendus

piiridega linna moodustavad Eestis linnasüsteemi

tegevus, Tallinnas Kalamaja tihendamine jne).

tinglikult, sest enam kui poolel neist napib 21.

Tallinnale pakub arengupotentsiaali kaksik-

sajandi mõistes suurust ja linnalisi omadusi. Linnas

linnastumine Helsingiga. Teadmusmajandust ja

tumisel, iseäranis suurlinnastumisel on arvestata-

innovatsiooni arendav tulevikulinn Talsinki võiks liita

vad negatiivsed välismõjud eeskätt linnaruumi- ja

Helsingi üleilmselt tunnustatud teadmus- ja elu

keskkonnakasutuses, aga ka sotsiaalses plaanis,

kvaliteedi Tallinna uuenduslikkuse ja kasvuhooga.

nagu näiteks ühiskonna kihistumises. Nõnda ei ole

Kui nii läheb, siis sünnib miljonilinn, maailmalinn.

Tallinn teiste suurlinnade seas sugugi suur.
Linnaareng tervikuna põhineb Eestis linnamaa laienemisel, maavõtul. Aastatel 2000–2017
on asustusalade pindala Eestis suurenenud 138

Eesti inimeste mitmepaiksus
seob Tallinna maakondadega
ja linnad küladega

km2 võrra. Maakasutuse muutusena on Eestis neil
aastatel tinglikult rajatud juurde üheksa Viljandi

Kõik maakonnad peale Harjumaa on kahanemas.

linna, aga tegelikkuses ega kaardil ühtegi uut

Aastatel 2000–2018 lisandus Harjumaale 10%

linna pole. Samal ajal iseloomustab linnade kasvu

rahvastikku, samal ajal kui Tartumaa rahvastik

killustatus ja hajumine.

vähenes 4%, teistes maakondades jäi elanikke

Praeguse seisuga elab linnakeskkonnas 920 000
inimest ehk 69% Eesti elanikest, kellest omakorda

vähemaks kümnendiku kuni veerandi võrra. Kahanemine on suurlinnastumise pöördprotsess.
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Tallinna eeslinnaasumis elavad noored lastega

või isegi piirkondlikuks. See omakorda on lahjen-

pered, maa-alevikus üle viiekümnesed. Kahanev

danud ruumilist identiteeti, hägustanud kodulinna

on piirkond, mille elanikkond väheneb olulisel

ja koduküla tähendust.

määral ühe põlvkonna jooksul. Maakonnad kauge

Kestliku kahanemise võtit ei ole seni pakkunud

nevad Tallinnast nii ruumiliselt, majanduslikult,

ruumilised ümberkorraldused riigihalduses ega ka

sotsiaalselt, elutingimuste poolest kui ka kultuuri-

haldusreform. Üha hõredam asustus ühelt poolt

liselt. Selle arengu keskmes on viimasel kümnendil

sundis keskvalitsuse nõudmisel maavaldu liituma

vastuseid ootav küsimuste kimp: kas kahanevatel

ja ühiselt maaelu korraldama, kuid teiselt poolt

maakonnalinnadel on jõudu, et maakondi käima

liiguvad teenused ja muud sotsiaalsed võrgus

tõmmata; kas ettevõtluskeskkond on piisavalt elav

tikud linna (ostu- ja vabaajakeskused, haridus- ja

ja mitmekesine ning kas tööjõubaas ja -areaal on

raviteenused jm). Ettevõtlust edendavad ja maa-

küllaldane majanduse arenguks?

piirkondi elavdavad EL-i programmid ja projektid

Kahanemisküsimus ei taandu pelgalt töörändele

on mõjunud tagasihoidlikult, sest on jõudnud

ja suurema sissetuleku otsingutele. Elamufondi

suurel määral linnapiirkondadesse. Konkurentsi-

ülejääk ja vananemine nii elutingimuste poolest kui

võimele keskenduv regionaalpoliitika on toetanud

ka ehitustehniliselt on muutnud paljud Eesti pered

turumajanduslikke arengusuundumusi ega ole

kinnismaisteks, kuivõrd nende kodu turuhind on

ääremaastumisprotsessi vähendanud.

madal. Samal ajal puudub maakondades noortel

Eestis ootab lahendamist kohapõhine targa

peredel võimalus alustada elu uuselamus, uues

kahanemise plaan kolmes valdkonnas: töökohad,

kodus. Ebavõrdsus elamistingimustes ja kinnisva

elukohad, põhiteenused. See eeldab Eesti piirkon-

rahindades, alaealist ja pensioniealist elanikkonda

dade arengu kavandamist ja lahendamist kahes

liikuvusvaesusesse lükkav harv ühistransport

põhimõtteliselt erinevas võtmes: turumajanduslikel

süvendab üldist regionaalset ebavõrdsust Eestis.

printsiipidel kasvu ja konkurentsi võtmes ning soli-

Maakonnatasandi ja maakonnalinnade nõrge-

daarsuspõhimõttel kestliku kahanemise võtmes.

nemine on kiirendanud suundumust kahe-keskuse-

Eesti vajab kaht haldusmudelit, üht suurlinnas-

Eestiks, mis koosneb Tallinnast ja Tartust, kattes

tumise, teist kahanemise puhuks

nende tagamaad tunniajase autosõidu raadiuses.
Töökoht liigub Tallinna ja Tartusse ees, elukoht ja
teenused tulevad järele. Ülikooliõpingute järel ei

Avalik arutelu loob parema
elukeskkonna ja püüdleb ühismeelele

naase paljud noored kodukohta, vaid jäävad elama
Tallinna või Tartusse. Seda laadi protsessi leeven-

Samavõrd kui avaliku füüsilise ruumi olemus on vii-

dab eestlaste mitmepaiksus (multilocality). Arvu-

mastel kümnenditel olulisel määral muutunud, on

kalt elanikke omab kahte kodu, ühte linnas ja teist

muutunud meie suhtluskeskkonnad. Suhtlemine ja

maapiirkonnas, kuhu sõidetakse nädalavahetuseti

sotsialiseerumine digiplatvormidel pakub avaraid

ja suvepuhkuseks. Nendele lisanduvad hargmaised

võimalusi aruteludeks ja kohtumisteks tuttavate,

pered, kes elavad piiri taga ja käivad Eestis puhka-

aga ka täiesti võõraste inimestega. Virtuaalne

mas. Hargmaisus on toonud Tallinnale Helsingi ja

ruum võtab üle füüsilise ruumi funktsioone. Nii

Stockholmi lähemale näiteks Rakverest või Paidest,

nagu elukeskkond ja füüsiline ruum, peab arutelu

seda nii ajageograafiliselt elu- ja töökohtadena

keskkond olema mitmekesine ja tasakaalustatud.

kui ka eluoluliselt. Sestap jäävad maakonnad, aga

Praegu on traditsiooniline paberväljaannetega

ka ülikoolilinn Tartu üleilmastumisprotsessides

ajakirjandus taandumas uute meediavormide

siseisolatsiooni. Ka koduläheduse mõiste on aja

ees ning seeläbi võimendamas digilõhet. Ühtlasi

ja ruumi tihenemise ja kiirenemise ja linliku elu-

on see tähendanud mitmel pool Eestis kohaliku

mudeli tõttu muutunud, laienenud ülelinnaliseks

inforuumi ahenemist. See viitab probleemile, et
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vanemaealised ei saa osa meediaruumist, sest

Arutelu kehv kvaliteet on infoajastu suurimaid

nende digipädevus on ebapiisav. Avalike teemade

probleeme. Parema ruumi loomiseks ja osapoolte

arutamisel võrgumeedias on toimunud liikumine

arusaamade selgitamiseks on mitmesuguseid

argumentatsiooni ülelihtsustumise suunas. Suht-

lahendusi. Tasakaalustatud, ühismeelele püüdlev

luses on valdavad kiiresti mõistetavad ja tugeva

aruteluruum on ühiskonna eri gruppide koostöö

emotsionaalse laenguga sõnumid. Samal ajal

ja sidustamise eeldus. Aruteluks vajalike oskuste

on nii uue meedia kui ka sellest tulenevat kaja-

arendamine on riiklik huvi. Kodanikupädevust ja

kambrite mõju aruteluruumile üle hinnatud. Sot-

aruteluoskusi on tarvis parandada, et võimestada

siaalmeediast pärit emotsionaalne suhtlusviis on

kodanikke ja edendada laiapõhjalist demokraatiat.

üle kandunud kogu meediaruumi, kus eksperdi

Võimalusi selleks pakuvad arendamisel digiplat

ja tõenduspõhist argumentatsiooni võidakse ära

vormid, asjatundlikud ametnikud ja usaldusväär-

kasutada eri positsioonide vastandamiseks ning

sed eksperdid

argumentide tühistamiseks selle asemel, et leida

Kultuuriruumi lahutamatu osa on materiaalne

väitluses ühisosa. Samal põhjusel ei soovi Eesti

ja füüsiline ruum kui rahvuse enesekirjelduse

noored osaleda avalikus debatis. Suhtluskultuuri

viis, nii nagu on seda ajaloo- ja tekstinarratiivid.

kuulub oskus järgida avaliku suhtlemise head tava.

Elukeskkond oma tänaste ja ajalooliste hoonete,

Eesti kodanikuühiskonna eestkõnelejad on seis-

linna- ja külastruktuuri, asustusstruktuuri ning

nud hea selle eest, et edendada nii arutelu- kui

maakasutusega kannab endas eri ajalooetappide

ka kaasamiskultuuri. Sellegipoolest on kodaniku

kihistusi. Seeläbi on maastik koos kujundamise ja

aktiivsus Eestis vähene. Iseseisvunud Eestis on

kujutamisega üks olulisemaid kollektiivse mälu ja

ruumi planeerimise praktikad ja tavad muutunud

identiteedi loomise vahendeid samamoodi, nagu

avatumaks, demokraatlikumaks. See on kinnis-

on seda eestikeelsed tüvitekstid, filmid, teatrieten-

tamas inimestes arusaama, et kaasamine on osa

dused või laulu- ja tantsupeod

kvaliteetse elukeskkonna loomisest ja kujunda-

Kultuuripärandi kasutuselevõtt muudab väike-

misest. Ometi iseloomustavad valdava osa Eesti

linnad ja maa-alevikud tervikuna atraktiivsemaks

elanike suhtumist kaasamisse pigem passiivsus

nii elanikkonnale kui ka piirkonna külastajatele.

ja pessimism. Põhjusena saab välja tuua vähese

Seda laadi mõtteviisi juurutamise eeldus on põhja

tagasisidestamise ja formaalse suhtumise, mis

likud sotsiaal-majanduslikud mõjuanalüüsid ja

kahandab kaasamise tähendust ja usaldusväär-

terviklik vaade nii ehituspärandile kui ka tervele

sust ning tekitab kaasamisväsimust. Avaliku

piirkonnale, samuti võimalikult paljude osapoolte

ruumi eest seisvad huvirühmad otsivad aktiivselt

huvide ja võimalustega arvestamine. Samuti on

dialoogipartnereid avaliku sektori või erasektori

kohane iga objekti puhul küsida, mis on ehitus-

hulgast ning tõukavad tagant kodanikuühiskonna

pärandi säilitamise eesmärk või milline on riigi või

ja demokraatlikuma kaasamiskultuuri arengut.

siis eraomaniku suutlikkus kaitsealustesse objekti-

Vaatamata sellele on avalik haldus muutunud

desse investeerida. Mitmekesisema elukeskkonna

kohmakalt bürokraatlikuks ja ühtlasi spetsiifiliselt

seisukohast vajab Eesti ehituspärand kaitset koos

tehnokraatlikuks. Konsensuse leidmist raskendab

sotsiaal-kultuurilise ning majandusliku mõjuhinda-

erialakeele barjäär planeerijate, projekteerijate ja

mise, riikliku investeeringukava ja meetmetega, mis

kodanike vahel. Avalikuks aruteluks interneti süga-

tagavad riigile prioriteetsete ajalooliste hoonete

vustes esitatud tehniliselt detailirohked joonised ja

säilitamise, kasutuselevõtu ja haldamise.

kirjeldused ei jäta tavainimesele võimalust kaasa

Viimaste kümnendite linnastumisprotsess on

rääkida oma piirkonna arengus. See omakorda on

avaldanud mõju kultuuriloomele. Eestis on rohkelt

toonud kaasa arendamise ja ruumilise muutuse

säilinud põlvest põlve suulise pärimuse teel edasi

eituse, mitte-minu-tagahoovis-suhtumise.

kantavaid kultuuripraktikaid, nagu näiteks seenel-
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ja marjulkäik ning aiasaaduste kasvatamine ja kon-

linn teel Euroopa kultuuripealinnaks, määratle-

serveerimine. Loodust kaitstakse ja keskkonnast

des linnakultuuri linnaruumi ja elukeskkonnana.

hoolitakse. Selle tõestuseks on iga-aastane tuhan-

Lähiaastatel eelistab Tartu taristuinvesteeringutes

deid Eesti inimesi koondav „Teeme ära” talgupäev.

jalakäijaid ja rattureid, vääristab südalinna, rajades

RMK puhkealad on linlaste seas ülipopulaarsed

lastele ja eakatele sobivaid linnaparke ning luues

ning mitmel pool külastuskoormuse piiril. Sellegi

uut otstarbekohast arhitektuuri ja tänavakultuuri. Ka

poolest on Eesti elanikkonna kontakt loodusega

Pärnu on seadnud eesmärgiks parandada elanik

vähenemas ja nii on paar viimast põlvkonda Eestis

konna terviseseisundit linnakeskkonna kvaliteeti

kaotamas looduse tundmist laiemalt, samuti esi-

tõstes. Linnade koostöö ülikoolide ja terviseasutus-

neb põhjendamatut looduskartust. Eesti elurikkuse

tega tervist toetava keskkonna loomisel võimaldab

ja looduspaikade kadu ning tehiskeskkonna laiene-

luua vundamendi rahvatervise parandamiseks ning

mine annavad märku Eesti ühiskonna väärtussüs-

seeläbi otseste tervisekulude vähendamiseks.

teemi katkestustest, mis selgitab viimaste aastate

Ei Põhjala ega ülejäänud Euroopa pole suut-

konflikte ruumi planeerimisel ja looduskasutuses.

nud seni maapiirkondadele kahanemist pidurdavat

Selline kultuurikatkestus on otseses seoses kesk-

poliitikat välja pakkuda. Mõningaid Eestile sobi-

konnateadlikkuse ja -käitumisega. Meil ei ole või-

vaid häid näiteid pakuvad eeskujuks Põhjamaad.

malik suurendada inimeste ökoloogilist teadlikkust,

Eesti ei ole oma ääremaastumisega erand, kuid

kui loodusega kokkupuude piirdub telesaadete,

tulenevalt Eesti geopoliitilisest asendist võib see

ajakirjas avaldatud fotode või loodusmuuseumi

osutuda riikluse probleemiks. Järjest hõredam

külastusega. Kliimamuutuse ja bioloogilise mitme

püsiasustus piirialadel loob ruumilise vaakumi,

kesisuse küsimustesse hakatakse ühiskonnas tõsi-

kus tegutsevad Eesti sõjaväelised ja jõustruktuurid.

semalt suhtuma siis, kui inimene kogeb, tajub ja

See on tihti ainus võimalus tagada riigi kohalolek.

tunnetab loodust vahetult. Terviklik, eesmärgipä-

Piiriäärsete piirkondade teema eeldab tihedamat

rane planeerimine Eesti linnapiirkondades peatab

koostöös teiste Balti riikidega. Haldusreformi

inimeste tervisele ja heaolule ülioluliste linna-

järel vajavad maapiirkondade inimesed kindlus

lähedaste ja linnasiseste rohealade täisehitamise.

tunnet, et kvaliteetsed teenused on kättesaadavad
kõigile elanikkonna eagruppidele. Teiste riikide

Tulevikuvaade

kogemusele tuginedes võib elanikkonna piirkonda
püsimajäämise ja noorte piirkonda meelitamise

Linnad on võimsa sotsiaal-majandusliku mõju-

võti peituda kodanike aktiivses osalemises piir-

jõuga, kuid samal ajal haavatavad süsteemid.

konna arenguprotsessides ja nende suunamisel.

Inimarengu aruande autorid juhivad järjekindlalt

Kohaliku omavalitsuse jõustav, koostööle kutsuv

tähelepanu, et Eesti suuremate linnade, kuid

avatud valitsemine tagab usaldusväärse õhkkonna,

eriti Tallinna linnapiirkonna kasv tehiskeskkonna

et koha arengu kavandamine ja elluviimine muu-

hoonestuse ja taristuna on rajatud tihtipeale

tub inimestele oluliseks ning kohalikel elanikel on

inimeste vaimsele ja füüsilisele heaolule tähtsa

võimalus ise piirkonna arengut suunata. Need on

avaliku ruumi ja roheluse arvelt. Samuti tuuakse

strateegilised pikaajalised kokkulepped, mis raja-

välja kliimamuutuse ning kiire autostumise oma-

nevad usaldusel ja kestavad poliitikaüleselt.

vahelist seost. Süsinikuheite vähendamine sõltub

Eesti kodanikuühiskonna lõimimisel valitsuse,

kliimasõbralikumate liikuvusviiside eelistamisest.

ametiasutuste ja kohaliku tasandi otsustusprot-

Säästva arengu põhimõtteid järgivale ja head

sessidesse on kasutamata potentsiaal. Osalusde-

elukvaliteeti pakkuvale linnakeskkonnale on iseloo-

mokraatia edendamiseks vajame esiteks senisest

mulik, et selles on hea olla nii 8- kui ka 80-aastasel

enam toimivaid, läbipaistvaid ning tagasisides-

inimesel. Uut linnaajastut Eestis edendab Tartu

tamisel põhinevaid kodanikkonna kaasamisviise.
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Need tagavad teadmiste vahetuse ning loovad

• Eeslinnaline ja maaline elulaad vajab (ümber)

laiemat usaldust riigi ja tema kodanike vahel.

mõtestamist, praegune planeerimata eeslinnas-

Teine usalduse loomise mehhanism ühiskonnas

tumine ja ääremaa kahanemine üheülbastab

on andmete kättesaadavus ja nende täpsus. Ühis-

elukeskkonda.

konna innovatsiooni veab tark linn, mis põhineb

Praegune eeslinn lõhub avaliku ruumi linnas

reaalajas jälgitavate avaandmete tõlgendamisel

ning ignoreerib avaliku ruumi vajadust eeslin-

ning eraettevõtete, ülikoolide ja kodanikualgatuste

nas. Samuti käiakse eeslinnaaladel loodus- ja

lõimitud teadmussiirdel. Avaandmetel põhinev

kultuurmaastikega ümber pillavalt. Kahane-

kodanikuteadus saab täiendavalt pakkuda sot-

vas maakeskkonnas on järjest vähem maaliselt

siaalse innovatsiooni lahendusi linna- ja maako-

elavaid inimesi, kelle elulaad seostuks otse-

gukondadele ning ühtlasi olla partner riigile ja

selt traditsioonilise loodus- ja kultuurmaastiku

kohalikele omavalitsustele spetsiifiliste problee-

kujundamisega.

mide lahendamisel. Seeläbi on kodanikuühiskond
ühiskonna sidusust loov partner, kes kaasamise
kaudu mõjutab valitsemise protsesse.

Lähtekohad
Kadri Leetmaa
Selles peatükis laiendame avaliku ruumi mõistet

2. EESTI ELUKESKKONDADE
MITMEKESISUS
TOIMETAJA KADRI LEETMAA

kogu Eesti asustussüsteemile. Räägime Eesti inimeste elukeskkonna kvaliteedist asustussüsteemi
eri osades. Üks peatüki märksõnu on elukeskkondade mitmekesisus. Suhteliselt väikese rahvaarvu

Põhisõnumid

ja territooriumi kohta on elukeskkondade valik
Eestis lai ja see on omaette väärtus. Rääkides

• Säiliva keskustevõrgu kokkuleppimine ja hoid-

asustussüsteemist kui avalikust ruumist, peame

mine võimaldaksid elada üle kogu riigi, ka

siin peatükis silmas õigust ruumile – kõigi inimeste

ääremaal.

võimalust teha valik paljude elukohtade vahel nii,

Kui enamik Eesti keskustest jätkuvalt kaha-

et peamised elamist võimaldavad teenused ja

neb, ei ole tulevikus võimalik elada kõigis

hüved oleksid kättesaadavad. Avame avaliku ruumi

Eesti piirkondades. Ääremaastumine ei ohusta

mõiste demokraatlikku ühiskonda iseloomustava

ainult maakohti, põhiteenused on kadumas

kahe teineteist täiendava teema kaudu, milleks on

maakonnalinnadest, kahanevad ka regiooni-

ligipääsetavus ja koha kättesaadavus.

keskused. Ääremaastumist võimendab maa-

Suhteliselt väikese rahvaarvu ja territooriumi

piirkondade ja väikelinnade häbimärgistamine.

kohta on elukeskkondade valik Eestis lai ja see on

• Eesti kaugemad linnad ja regioonid on kahe-

omaette väärtus.

kordses ääremaa positsioonis; sellest aitaks

Eestis on ühtlustumas nii elukeskkonnad kui ka

välja tulla seesmiselt ja rahvusvaheliselt hästi

elulaadid. Loodus- ja kultuurmaastikke on viimase

ühendatud asustussüsteem.

kolme kümnendi jooksul vaesestanud põllualade

Eesti äärealad asuvad kaugel nii Eesti suure

täisehitamine, põldude metsastumine ja intensii-

matest linnadest kui ka Euroopa keskustest.

vistuv metsaraie. Muutunud on maalise ja linna-

Riigi suured rahvusvahelised taristuprojektid on

lise elukeskkonna tähendus. Inimeste soov elada

olulised, kuid kasu neist on vaid siis, kui sellest

väljaspool tihedat linna on toonud maastikupilti

võidab kogu riik. Autopõhisest liikumisest üksi ei

eeslinnaasumid kui linna-maa hübriidvormi. Kogu

piisa, auto teeb ühe osa inimesi liikuvateks, kuid

asustussüsteemis on tööealine elanikkond valda-

isoleerib teised (nt eakad, noored ja lapsed).

valt rännanud suuremate linnaregioonide suunas,
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kus asuvad koolid ja töökohad. Maal on põllu

Ka Eestis on jälgitav asustussüsteemi alumiste ast-

majandushõive vähenenud ja järjest vähem inimesi

mete järk-järguline tühjenemine. Praegu on Eestis

tegelevad nende „maaliste” tegevusaladega, mis

vaid kaks kasvavat linna, Tallinn ja selle satelliitlinn

on ajalooliselt maamaastikke kujundanud.

Saue. Kõik maakonna- ja regioonikeskused kao-

Autostumine ja hea maanteevõrk on teinud

tavad rahvastikku.

inimesed liikuvamaks, tuues kohad üksteisele

Taanduv keskustevõrk piirab ääremaal elamise

tunnetuslikult lähemale. Sellest võidavad need

võimalusi. Keskustevõrk toimib hierarhilisena:

inimesed, kellele autoga liiklemine on enesest-

lähikeskuses peaksid olema esmatasandi teenu-

mõistetav, teiste (nt eakad, lapsed, noored) ühis

sed, kaugemates keskustes need teenused, mida

transpordist sõltuvate elanikurühmade jaoks on

vajatakse harvem. Kui igapäevatoimetused saab

üksnes autopõhine liikuvusmudel ebasoodne

ümbruskonnas aetud, puudub vajadus kodukohast

suundumus. Muutused majanduses ja keskuste-

ära kolida. Oma olemuselt ongi pendelränne välja-

võrgus on suurendanud liikumisvajadust. Võima-

rännet asendav nähtus – ehkki aja- ja rahakulukas

lusi elukeskkondade vahel valida piirab see, kui-

ning loodusressursse raiskav, takistab see ääremaa

võrd on töö ja eluks vajalikud teenused elukoha

tühjenemist. Põhimõtet, et keskused on end ümb-

läheduses olemas. Veel kolm kümnendit tagasi oli

ritsevate piirkondade teenindamiseks vajalikud, on

enamik maapiirkonna töökohti majandikeskustes,

püütud järgida Eesti maakondade planeeringutes.

mis toimisid ka esmaste teenuskeskustena. Praegu

Statistikaamet on koostöös siseministeeriumiga

tähendab suurematest linnadest eemal elamine

välja töötanud kogu Eestit katva toimepiirkondade

pendelrännet tihti suure vahemaa taha, sest isegi

ja keskuste süsteemi, mille hoidmine võiks olla

maakonnalinnadest on paljud funktsioonid (head

toimiv mudel ääremaa tühjenemise vältimiseks.

koolid, arstiabi ja teised igapäevaseks toimimiseks
vajalikud teenused) kadunud.

Aastal 2000 pakkus Rein Ahas kaasautoritega
välja Eesti hajalinna idee. Hajalinnastunud Eesti

Maapiirkondade kahanemine on üleeuroopa-

visioon on põhjalikult lahti seletatud ka praegu

line suundumus. Tegemist on nõiaringiga, mida on

kehtivas Eesti üleriigilises planeeringus Eesti 2030+.

keeruline katkestada: töökohtade kadumisel lah-

Selle visiooni järgi võiksid kõik Eesti eriilmelised

kuvad piirkonnast inimesed, siis pole enam kriitilist

kohad olla omavahel hästi ühendatud ja välismaa-

tarbijate hulka teenustele, kaovad teenustöökohad

ilmaga seotud, nii saaksid inimesed elada Eesti

ja tekib surve eluliselt vajalike teenuste pakkumine

igas asustatud paigas. Ka üleriigiline planeering

lõpetada. Nii on olnud ka Eestis. Nõukogude aja

rõhutab toimepiirkondade süsteemi kui ruumi-

lõpp, põllumajanduse õitsenguaeg, oli maapiir-

mudelit, eeldades, et toimepiirkonnad pakuvad

kondade ja ääremaa väikelinnade kuldajastu.

elanikele heatasemelisi teenuseid, suurt lisand-

Pärast seda on ääremaal üles kasvanud noored

väärtust loovaid töökohti ja konkurentsivõimelist

asunud õppima ja tööle linna või väljapoole Eestit,

haridust. Ebaselgem on üleriigilise planeeringu

kodukohta tagasi tulekuks põhjusi aga napib. Eriti

seisukoht linnalise ja maalise elustiili erinevuste

kiiresti on kahanemine ääremaal toimunud Kesk- ja

puhul. Öeldakse, et linlik elustiil on ülekaalus ka

Ida-Euroopa riikides. Kui vanades EL-i liikmesrii-

maal, ent samal ajal ei ole välja pakutud lahen-

kides kahanes perioodil 2001–2011 rahvastik veidi

dust, kuidas linlik elu maal võimaldaks maaliste

enam kui 35% maaomavalitsustes, siis uutes EL-i

ruumiväärtuste säilimist pikas ajaperspektiivis.

riikides oli kahanevate maaomavalitsuste osa keskmiselt 60%, Baltimaades koguni üle 80%.

Rahvastikuandmed näitavad, et hajaarengu
ehk suurtest linnaregioonidest ääremaale elama

Kahanemine ääremaal ei jää ainult kaugete

asumise asemel on seni toimunud elanike koondu

maakohtade mureks, järgmisena haarab see

mine ääremaalt suurtesse linnaregioonidesse.

ääremaal asuvad keskused ja terved regioonid.

Hajumine on toimunud vaid linnaregioonide
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sees, linnast eeslinna. Näiteks rahvaloenduste

ääremaa linnades eluasemeid arvuliselt üle, kuid

vahel, aastatel 1989–2000, asus mujalt Eestist

nüüdisaegsed elamispinnad (nt üürikorterid) pea-

pealinnaregiooni elama ligikaudu 34 700 inimest,

aegu puuduvad. Tähelepanuväärne on Kähriku ja

järgneval kümnendil, 2000–2011, juba ligikaudu

Väiko ning Antti Roose artiklitest tulenev teadmine,

51 000. Vastupidises suunas, Tallinna regioonist

et head elamistingimused tänapäevase eluaseme

mujale Eestisse liikus 1990. aastatel ligikaudu

mõttes ei kattu alati elukohaümbruse hea avaliku

23 000 ja 2000. aastatel 20 000 inimest. Tallinnast

ruumi, looduskeskkonna ja ligipääsetavusega.

tagamaale elama asunute arv aga kahekordistus

Ääremaal elamise puhul on ühendused kes-

2000. aastatel (u 34 000) võrreldes 1990. aastatega

kustega elulise tähtsusega. Tauri Tuvikene, Merlin

(u 17 000). Hilisem rändestatistika näitab trendi

Rehema ja Dago Antov kirjutavad muude teemade

jätkumist: Harjumaalt mujale Eestisse lahkus 2018.

hulgas ka hajaasustuse transpordiprobleemidest.

aastal 5259 inimest ning mujalt Eestist saabus

Teenused ja töökohad kaovad lähikeskustest, samal

Harjumaale 7899 inimest. Tallinnast on viimastel

ajal ei võimalda liinivõrk ja sõidugraafikud maal

aastatel lahkunud mujale Harjumaale aastas ligi-

ainult ühistranspordist sõltuda ning ääremaa elanike

kaudu 4500–5000 inimest, vastupidises suunas

liikuvuses mängib seetõttu suurt rolli auto. Elanike

on liikunud ligikaudu 3000.

arvu kahanemine ja kasvav autokasutus takistavad
omakorda regulaarse ühistranspordi käigushoid-

Ülevaade peatüki temaatikast

mist. Piirkonna sõltumine autotranspordist isoleerib
inimesi, kes ise autoga ei sõida, näiteks eakaid.

Esimene teema, mille üle autorid arutlevad, on

Plüschke-Altof, Loewen ja Leetmaa teised

regionaalne polariseerumine, ääremaa piirkon-

arutlevad, et ääremaastumine on nii objektiivne

dade eemalejäämine riigi viimase paarikümne

majanduse ja rahvastiku keskuspiirkondadesse

aasta majandusedust. Bianka Plüschke-Altof,

koondumise ja ääremaa kahanemise protsess kui ka

Bradley Loewen ja Kadri Leetmaa ning Tõnu Oja

subjektiivselt elanike, arvamusliidrite ja otsustajate

näitavad oma artiklites, et viimastel aastakümnetel

mõttemallides toimuv protsess. Kui EIA 2016/2017

on elanikkond kasvanud ainult pealinnaregioonis.

rõhutas eesti- ja venekeelse elanikkonna paralleel-

Plüschke-Altof ja teised toovad välja, et seda on

maailmu, siis lõhe pealinna ja ääremaa vahel pole

kaudselt võimendanud Euroopa Liidu toetusrahad,

väiksem. Autorid selgitavad, et maapiirkonnad on

mille jagamisel ei ole ääremaa eelistatud. Anneli

sageli kas laiale üldsusele „nähtamatud” või on

Kährik ja Annika Väiko näitavad, et ka KredExi

neil „mahajäänud piirkonna” maine. Negatiivseid

elamute renoveerimise toetused on pikka aega

lugusid ääremaast loob eliit, kellel endal ei pruugi

jaotunud regionaalselt ebaühtlaselt jõukamate

olla otsest seost ja kogemust nende piirkondadega.

piirkondade kasuks.

Häbimärgistamine hakkab objektiivset ääremaas-

Kähriku ja Väiko analüüsist ilmneb, et enamik Eesti inimesi elab ajakohastamist vajavatel

tumist võimendama, mõjutades piirkonda elama
asumise ja investeerimise otsuseid.

elamispindadel. Suur osa elamufondist pärineb

Teine suur teema, mida artiklid lahti mõtesta-

nõukogude ajast. Jõukamates linnaregioonides

vad, on eeslinnastumisega seotud planeerimis

on inimesed suutnud elamistingimusi sagedamini

probleemid. Roose hindab eeslinnaelanikkonna

parandada, kuid vaba eluasemeturu tingimustes on

suuruseks Tallinna, Tartu ja Pärnu ümbruses 130

nii keskusregioonides kui ka ääremaal palju keeruli-

000 inimest (kümnendik Eesti elanikkonnast). Oja

ses majanduslikus seisus inimesi, kes seda ei suuda.

näitab maakatte andmete alusel, et alates sajandi

Kõrgete kinnisvarahindadega pealinnaregioonis

algusest (kiire eeslinnastumise aeg) on täisehitatud

on isegi noorel keskmise sissetulekuga leibkon-

maa osatähtsus Eestis kasvanud umbes 1,3‰. See

nal raske eluasemeturule siseneda. Samal ajal on

ehitusalune maa ei ole tagasi pööratav endiseks
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(nt põllumajanduslikuks) maakasutuseks. Et ka

Arenduste killustatust arvestades toimub siin loo-

eeslinnaalade vaba maa täisehitamine kulgeb

dus- ja kultuurmaastikega pillav ümberkäimine.

Eestis elamuturu nõudluse, mitte aga teadliku

Meetmed, mis peaksid elukeskkonna mitmekesisust

rohealade, maastike ja põllumaade planeerimise

hoidma nii ääremaal kui ka eeslinnas: looduskaitse-

rütmis, siis loob praegune peamiselt erahuvidest

alade kaitsekorraldus, rohevõrgustiku, väärtuslike

lähtuv ehitustegevus linnade ümbruses katkes-

põllumaade ja väärtuslike maastike planeeringud.

tustega maakasutusmustrit.

Kokkuvõttes kutsuvad kõik artiklid järele mõt

Eesti eeslinnastumine on äärmiselt autokeskne.

lema Eesti elukeskkonna mitmekesisuse kui väär

Nagu ääremaagi puhul, eraldab autosõltuvus siin

tuse üle. Kõik elukohad ei peagi olema ühetaolised,

elanikud liikuvateks ja vähem liikuvateks. Näiteks

kuid suured erinevused elamistingimustes, põhi-

eeslinnaperede lapsed sõltuvad vanemate võima-

teenuste kättesaadavuses ja liikuvuses võiksid olla

lusest neid transportida. Autokesksus liikuvusmu-

probleemid, mille lahendamisse riik süsteemselt

delina ei ole sobilik lahendus ka eakatele, kelle

sekkub. Ka inimese ja looduse koosmõjus tekkinud

osatähtsus on eeslinnaasumites samuti märki-

maastikud on paratamatult muutumises. Muutusi

misväärne (nt endised suvilapiirkonnad). Eeslin-

saab aga ka juhtida, seda on eriti oluline teha ras-

naasumite autosõltuvus oleks hea linna- ja eeslinna

kesti tagasipööratavate ja pikaajaliste protsesside

planeerimise kombinatsiooni korral välditav: linna-

puhul, nagu näiteks põllumaa, väärtuslike maas-

keskused ei peaks avalikku linnaruumi planeerima

tike või liigirikkuse kadumine.

eeslinnaelanike vajadusi (nt parkimist) arvestades.
Krundiväliseid sotsiaalse lävimise kohti on

Eesti maailmas

eeslinnaasumites vähe. Kui omavalitsus avaliku
ruumi loomist planeerimisel sihiks ei võta, siis seda

Euroopa ja maailma võrdluses on Eesti hõreda

eraarendajate ja omanike algatusel tavaliselt ei teki.

asustusega perifeerne riik. Meie äärealad on geo-

Eurorahad on küll võimaldanud rajada linna ümb-

graafiliselt kahekordselt ääremaa positsioonis –

russe uusi kergliiklusteid, kuid uute või laienenud

kaugel Eesti suurematest linnadest ning halvasti

eeslinnaasumite ruumikorraldus (nt teedevõrgustik,

ühendatud Euroopa keskustega. Baltimaade ja

rohevõrgustik, avalik ruum, autota ligipääs ees-

Skandinaavia riikide asustus on hõre ja keskused on

linnakeskusele) ei seostu loogiliselt varasemate

ajaliselt üksteisest kaugel, see seab oma piirangud

eeslinnakeskustega. Nõukogude aja lõpus hakati

majanduse arengule. Üleeuroopalise tähtsusega

Eestis majandite keskasulate arhitektuurile ja ava-

taristuprojektid (Rail Baltica, meretunnel, lennu-

liku ruumi kvaliteedile rohkem tähelepanu pöö-

ühendused) annaksid potentsiaalselt suurema

rama. Taasiseseisvumise aja kolme kümnendi

töö- ja ärivõimalustega Läänemere regiooni.

jooksul pole eeslinnakeskuste üldplaneerimise ja
arhitektuurse kujundamiseni veel jõutud.

Võrreldes tihedate linnastunud piirkondadega
Kesk-Euroopas, Kirde-Ameerikas ja mujal, on

Kolmanda teemana kerkib peatükis esile elu

Eesti siiski roheriik. Võtame loodusaladele ligi-

keskkonna mitmekesisuse – linna ja maa erinevuste

pääsu võimalust enesestmõistetavana, see on

ning eriilmeliste loodus- ja kultuurmaastike –

meile harjumuspärane ja väärtuslik. See on ka üks

püsimine. 1990. aastaid iseloomustas põllumaade

põhjusi, miks ollakse põhjendatult tähelepanelik

kiire võsastumine, hiljem on protsess aeglustunud.

ja tundlik planeeritavate suurte taristuprojektide

Metsade raiemahtude üle on avalikkus aktiivselt

keskkonnamõjude suhtes. Eesti ruumiarengus on

arutlenud. Maakatte andmete alusel on metsad

olulised need mõlemad – loodusväärtuste säilimine

noorenemas ja okasmetsade osatähtsus vähe-

ning ühendatus Euroopa ja maailma keskustega.

nemas. Silmale nähtav on maakasutuse muutus

Ääremaastumise ohjamise seisukohalt on aga

linnade ümbruses, kus laienevad ehitatud alad.

suurte taristuprojektide planeerimisel oluline, et
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ei suureneks regionaalne ebavõrdsus. Kasu ühen-

ka linnapiiri taga. Eeslinnaaladel linnapiiri taga

dustest peaks saama kogu Eesti, ka ääremaa. Riigi-

on tagaplaanile jäänud nii ühistransport kui ka

sisesed ühendused transpordisõlmedega peaksid

avalik ruum. Euroopa linnades on uued eeslin-

paranema koos suurprojektide väljaehitamisega.

naarendused valdavalt suunatud ühistranspordi

Teisisõnu, riigi ressursse ei ole mõistlik suurpro-

liinide lähedusse. Meil on omanikukesksus olnud

jektidesse paigutada, kui nende investeeringute

omalaadne vaikiv ühiskondlik kokkulepe, see on

järel napib vahendeid, et teha uued ühendused

kandunud ka ruumiplaneerimisse. Meie eeslinna

kättesaadavaks ääremaale ja teelt eemale jää-

arendamises on seni osalenud koduomanikud ise

vatele keskustele, liiatigi kui ääremaa peab lõivu

ja väikearendajad, kellega hea koostöötahte korral

maksma loodusmaastike kadumisega. Üleriigilise

on võimalik häid kohalikke ruumilahendusi välja

planeeringu sisemiselt hästi ühendatud hajalinna

töötada. Paljudes maailma linnades on eluaseme

kontseptsiooni teostumist toetaks see, kui ka väik-

turul suur roll rahvusvahelistel arendajatel ja ka

semad linnad saaksid olla mitmekesise rahvusva-

omavalitsuste jaoks partnerina anonüümseks

heliselt võrgustunud majandusega, mitte hääbuvad

jäävatel finantsinvestoritel. Selleks globaalseks

kohalikke teenuseid pakkuvad halduskeskused.

suundumuseks eluasemeturul peaksid tulevikus
valmis olema ka meie linnaplaneerijad.

Meie äärealad on geograafiliselt

Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ hajalinna

kahekordselt ääremaa positsioonis –

ruumimudel on rahvusvahelises võrdluses pigem

kaugel Eesti suurematest linnadest ning

Eesti oma tee. Enamasti vastandatakse kirjanduses

halvasti ühendatud Euroopa keskustega.

hajaarengut kompaktsele linnale, viimast peetakse

Maailma ja Euroopa võrdluses sisaldavad palju

ressursisäästlikumaks. Põhjamaades, kus hajaasus-

looduslikku ka meie linnad. Isegi paneellinnaosad

tus on samuti tavaline, on tegeldud vastavate

on hõredalt hoonestatud, neis on eluhoonete vahel

teenusmudelitega. Leitakse näiteks, et vananev

rohkelt vaba ruumi. Puitlinnaosad Tallinnas ja

elanikkond ääremaal vajab kohandatud teenuseid,

Tartus on erakasutuses olevat maad ja rohelust

mis suure eakate osatähtsusega kohtades ei saa

silmas pidades isegi maalise või väikelinnalise

jääda üksnes nende omavalitsuste õlule, milles

iseloomuga. Hoogu koguvad linnaaianduse ja

vaid eakad elavadki.

linnalooduse liikumised. Siit järeldub, et väikse

Seni aga puuduvad meil seirenäitajad, millega

kasutusintensiivsusega ja loodusega põimunud

üleriigilises planeeringus sihiks seatud hajalinna

linnaruumi peetakse Eestis normaalsuseks. Kuna

edenemist ja selle eri elemente mõõta. Rahvastiku

enamikus Eesti linnades rahvastik kahaneb, on

statistika järgi toimub linnastumise kõrval väik-

aja küsimus, millal paljudes riikides normaalseks

sema suundumusena ka vastulinnastumine (ränne

muutunud kahaneva linna planeerimise põhimõt-

suurtest linnaregioonidest väiksematesse), näiteks

ted jõuavad meie väikelinnade, aga ka maakonna-

2018. aastal lahkus Harjumaalt muudesse Eesti

ja regioonikeskuste planeerimisse. Seni on Eestis

maakondadesse 5259 inimest. Suurem tõenäo-

vaid Valga linn julgenud loobuda kasvuretoorikast

sus sellisteks elukohavahetusteks on küll vanemas

ning võtta sihi tegelikkusega kooskõlas olevale

tööeas inimestel ja eakatel, kes sageli naasevad

kahaneva linna planeerimisele.

oma kodukohta või asuvad elama suvekodusse,

Ehkki Eesti suuremad linnad on maailma võrd-

kuid väiksemas ulatuses (taas)avastavad maakohti

luses pigem hõredad ja rohelised, on eeslinnas-

ja väikelinnu ka nooremad inimesed. Paljudel juh-

tumine ka meil tavaline. Oluline eeslinnastumist

tudel kombineeritakse linna- ja maakodu hüvesid.

soodustav tegur on Eesti linnade suhteliselt keh-

Juba 2000. aastate lõpus vahetas ligikaudu 5%

vad elamistingimused, mistõttu nüüdisaegseid

Eesti elanikest sesoonselt oma elukohta. Et juba

eluasemeid rajatakse ja ostetakse nii linnas kui

mitu aastakümmet on toimunud maalt väljaränne,
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siis on maal kohti, kuhu alaliselt või sesoonselt

kodudest. Elu kadumist ääremaalt peetakse poliiti

minna. Sageli naastakse kohtadesse, millega on

lises retoorikas riigi julgeolekuohuks. Kui ruumi

varasem side. Samuti määrab maalise sihtkoha

lise arengu suundumused töötavad veel mõne

valiku koha nähtavus ja kuvand, populaarsemad

aastakümne vastupidises suunas ning keskustevõrk,

on saared, rannikualad, kultuuriliselt põnevad

millele ääremaal elamine toetub, taandub, tuleb

kohad. Ehkki hajalinna ruumimudel on üleriigi-

varem või hiljem riigil endalt küsida, kas suude-

lise planeeringu keskmes, ei ole Eesti ühiskonnas

takse endal hoida ülesannet tagada ühendatus ja

seni selgeks räägitud, kuidas peaksid maalised

baasteenused igas kauges külas.

väärtused, elulaad ja maastikud püsima, kui maal

Suurkeskustest kaugel asuvate piirkondade

saaks valdavaks linnaline eluviis. Praegu puudu-

stabiilsuse saab tagada ainult keskustevõrgu

vad andmed, kuivõrd minnakse ääremaale üksnes

hoidmise abil. Kõige olulisemateks põhiteenusteks

sealset maalist miljööd tarbima ning kes ja kuidas

ääremaal ja kahanevates piirkondades on hari-

(taas)loob praegu maalist elukeskkonda.

dus ja tervishoid. Kõigis Eesti toimepiirkondades
minimaalsete teenustasemete kokkuleppimiseni

Kuidas edasi?

on tarvis jõuda harupoliitikaüleselt, et keskuseid
ei nõrgendaks ühe või teise poliitikavaldkonna

Üleriigilise planeeringu visioon panna Eesti elu-

ülemäärane ja piirkondlikke erinevusi mittearves-

keskkondade mitmekesisus tööle hajalinnana pole

tav ratsionaliseerimine. Tõhusat regionaalpolii-

seni praktilises elus teostunud. Seni on Eesti asus-

tikat ei saa ümberjagamise komponendita teha.

tussüsteemis toimunud linnastumine (koondumine

Lähiaastatel, mil Euroopa Liidu uus 2021–2027

suurematesse linnaregioonidesse). Maakohtade

rahastusperiood algab, võiks senise EL-i toetus-

õitsenguajast ehk 1980. aastatest alates on

raha regionaalselt ühetaolise jagamise kriitiliselt

asustussüsteemi alumised astmed tühjenenud.

üle vaadata. Hea näide on KredExi eluhoonete

Neid suundumusi täielikult ümber pöörata saaks

renoveerimise toetused, mis pikka aega konku-

teoreetiliselt ainult väliste tegurite mõjul põllu-

rentsipõhiselt jagatuna toetasid pigem Tallinna

majanduse või mõne muu maalise tegevusvald-

ja Tartu linnaregioone, kuid millega on nüüd

konna oluliseks tõusmine näiteks olukorras, kus

teadlikult asutud soodustama vähem arenenud

kliimamuutus parasvöötme põllumaa hinnaliseks

piirkondi. Lähituleviku regionaalpoliitika sihtide

muudab. Seni aga on Eesti ääremaapiirkondadel

kujundamisel võiks arutellu tagasi tuua Euroopa

ja keskustel tarvis leida oma realistlik elanikkonda

Liidu eelsed Eesti regionaalpoliitika programmid ja

ja majandustegevust stabiliseeriv nišš.

sihtalad, milles oli selgem suund vähem arenenud

Üleriigilise planeeringu visioon panna Eesti

piirkondade toetamisele. 2000. aastate alguses

elukeskkondade mitmekesisus tööle hajalinnana

oli muu hulgas lühikest aega regionaalpoliitika

pole seni praktilises elus teostunud.

programmina töös ka keskustevõrgu programm.

Alternatiiv on jätkuv kahanemine ka järgmistel
aastakümnetel. See aga seaks kahtluse alla meie

Tõhusat regionaalpoliitikat ei saa

õigusruumis sügavalt juurdunud seisukoha, et ini-

ümberjagamise komponendita teha

mene peab saama elada kõigis Eesti piirkondades.

Kõige olulisem regionaalse mõjuga harupolii-

Eesti põhiseaduse § 34 ütleb: „Igaühel, kes viibib

tika valdkond on transpordi- ja muud ühendu-

seaduslikult Eestis, on õigus vabalt liikuda ja elu-

sed eri piirkondade vahel. Ei piisa üksnes Eesti

kohta valida.” Üleriigilises planeeringus Eesti 2030+

suurkeskuste sidumisest Euroopaga, tarvis on

on arengueesmärk „tagada elamisvõimalused

ka head riigisisest ühendust suuremate rahvus

Eesti igas asustatud paigas”. Omavalitsustel on

vaheliste transpordisõlmedega. Internet on Eestis

kohustus võimaldada laste koolitransport kõikidest

olnud enam kui veerandsada aastat, järgmise
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veerandsajandiga võiksid ühenduskiirused ja

• Aineline kultuuripärand on ressurss, mille abil

digilahendused võimaldada kaugtöö ja kohalolu

avaliku ruumi ja elukeskkonna kvaliteeti tõsta.

kombineerimist piiranguteta. Ühendatud hajalinn

Kui maakondadesse teenuste planeerimisel

pakuks võimaluse osa tööst teha rongis, bussis,

arvestatakse üksikotsuste laiemat ruumilist

miks mitte ka isesõitvas autos. Tuleviku Eesti haja-

mõju, lahendab see mitu riigile olulist prob-

linn võiks pakkuda ka valikuvõimaluse, millal olla

leemi korraga. Kultuuripärandi kasutuselevõtt ja

maailmaga ühenduses ja kõigile kättesaadav ning

korrashoid aitab tihendada kahanevate asulate

millal end üleilmsetest võrgustikest välja lülitada.

keskusi ja muuta väikelinnu atraktiivsemaks.

Võib-olla muutub aja jooksul ka täieliku

• Koosloome asemel on avaliku ruumi planeeri

omanikuühiskonna eeldus eluaseme- ja planee-

mine Eesti linnades olnud pigem menetlusprot-

rimisvaldkonnas. Haridus- ja töövõimalusi üle

sessile keskenduv ja vormiliselt kaasav kui eri

Eesti ja üle maailma on palju, omanikuasustus

teadmistele ja andmetele tuginev protsess.

aga kinnistab inimesed ruumis. Täisturumajandus

Kohalike kogukondade ja teiste huvigruppide

on Euroopa riikide eluasemeturul pigem erand

osalus ei kindlusta automaatselt kvaliteetset

ning see on ka Eestis suurendanud elamistingi-

avalikku ruumi, nagu ei taga põhjalikult kogu-

muste ebavõrdsust nii linnas kui ka piirkondlikult.

tud andmed üksi demokraatlikku otsust. Olu-

Vajadus on rohkematele sihtgruppidele suunatud

line on leida kooskõla ruumikasutajate ning

keskuse ja ääremaa eripärasid arvestava eluaseme

eksperditeadmise vahel, kusjuures nii eksperdid

poliitika järele. Pärast „Eesti 100 – hea avaliku

kui ka teadmised võivad jaguneda eri leeridesse.

ruumi” konkursi linnaväljakute lõpetamist võiks
algatada võistluse „Hea avalik ruum eeslinnas”.

Lähtekohad

Paljud uued eeslinnaasulad on rahvaarvult juba
väikelinna suurused. Hea eeslinn oleks keskuslinna

Demokraatia seosed füüsilise ruumiga on euroopa

linnaruumi loomulik jätk, kus liikumine ühistrans-

liku tsivilisatsiooni ajaloos ilmnenud esmajoo-

pordiga, rattaga ja jalgsi on mugav, ühine väliruum

nes avaliku ruumi kaudu, mis peale selle, et see

hästi kujundatud ning linnalähedased loodus- ja

annab avalikule arutelule foorumi, on tähistanud

kultuurmaastikud annavad elukohale lisaväärtuse.

linnastuva ühiskonna majanduslikku, poliitilist ja
kultuurilist keset. Tänapäeval on avaliku ruumi
tähendusväli veelgi laienenud. Selgelt piiritletud

3. AVALIK LINNARUUM
TOIMETAJA EPP LANKOTS

linnaruumiosa (väljak, turuplats) asemel tähistab
avalik ruum levinud käsitluse järgi kõigile ligipääsetavat ja võõraste silmast silma kohtumise ruumi.

Põhisõnumid

20. sajandi kiire tehnoloogiline areng on muutnud märkimisväärselt nii ruumilist keskkonda, selle

• Eestis on avaliku ruumi loome olnud süsteemitu

kasutust ja taju kui ka ruumi uurimist. Tähele-

ja killustunud eri fookusega planeeringute vahel.

panu ruumi ja ühiskonna omavahelisele suhtele

Kitsas vaade, mis ei võta arvesse näiteks

ehk sellele, kuidas ühiskondlikud suhted ruumis

transpordi, haridusvõrgu, turismi ja teiste vald-

avalduvad ja kuidas ruum omakorda neid suhteid

kondade arendamise ruumilist mõju, ei aita

kujundab, paigutub humanitaar- ja ühiskonnatea-

saavutada paremat elukeskkonda. Ligipääse-

dustes 20. sajandi lõpukümnenditel toimunud nn

tava, ohutu, katkestusteta toimiva ja meeldiva

ruumilise pöörde konteksti. Avalik ruum kui poliiti

avaliku ruumi loomine eeldab avalikult sektorilt

line väli on üks olulisemaid valdkondadevahelisi

eri valdkondade vaadete sidumist ja protsessi

märksõnu, mis seda pööret tähistab.

juhtimist.
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Linnastumise kiirenedes on avalik ruum üle-

või korter) riikliku omandivormi ja selle variatsioo-

maailmselt üha suurema surve all, uute maa-alade

nide (nt kooperatiivne omand) kaudu pidada osaks

hõivamine laialdaseks elamuehituseks on kaasa

toonasest avalikust sfäärist. Selline, nõukogude

toonud linnaruumi mitmekesisuse kao. Äärelinna

süsteemile eriomaselt võimendatud avalikkus

elamupiirkondades puuduvad äratuntavad kesku-

asendus 1990. aastatel omakorda kohati äärmus-

sed, nende rolli on üle võtnud linnaservas paik-

liku individualismiga. Pinge era- ja avaliku sfääri

nevad mastaapsed kaubanduskeskused. Avaliku

vahel kujundab suures osas ka praegu Eesti ruumi

ruumi vähenemine tähendab ruumilise keskkonna

list planeerimist ja avaliku ruumi seisu.

ühtlustumist, kohaliku identiteedi taandumist ning

Viimasel kümnendil on avaliku ruumi loome

piirkondade atraktiivsuse ja konkurentsivõime

Eestis siiski edusamme teinud. Ruumiplaneerimisse

kahanemist.

kaasamine on põhimõttena planeerimisseaduses

Siinne peatükk keskendub üleilmsete muutuste

esile tõstetud ja avalik sektor tervikuna on hakanud

taustal Eesti linnalise keskkonna ehk tiheasulate

avaliku ruumi tellija rolli tõsisemalt võtma. Riigisek-

füüsilise avaliku ruumi kvaliteedile ja eriomastele

tori hoonete arhitektuuri kvaliteet on üha paremal

tingimustele, mis seda alates taasiseseisvumisest

tasemel, arhitektuurivõistluste korraldamine on

on kujundanud. Peatükk tervikuna mõtestab ava-

muutunud tavapäraseks – üha enam on ruumivald-

liku ruumi loomet laiemalt avalikku huvi kandvate

konna professionaalidest koosnevad arhitektuuri

ruumiotsustena, näidates sellega, kuidas avalik

preemiate žüriid tunnustanud just avalikke ehitisi

ruum seob kõiki inimesi – ka neid, kes linnavälja

ja ühiskonda laiemalt panustavaid projekte. Ka

kutel ei liigu. Avalikku ruumi selle tähendusega

2011. aastal kehtima hakanud nn protsendiseadus,

on seotud viimastel aastatel Eestis kasutuses

millega sätestati 1% avalike hoonete ehituseelarve

olev ruumiloome mõiste, mis laiendab arusaa-

kasutamine kunsti tellimisele, on hoolimata seadu-

mist ruumilisest planeerimisest ja arhitektuurist

sega seonduvatest probleemidest avalikku ruumi

kui eri valdkondade ekspertide pärusmaast. Pla-

rikastanud, näidates, kuidas avalik ruum saab

neeringud ja ehitusprojektid on selles vaates vaid

edendada kultuuriloomet ka kitsamas tähenduses.

üks osa ruumiloomevahenditest ja nende kaudu

Eelöeldu taustal on siiski oluline rõhutada, et

ei saa käsitleda kõiki ruumis, sealhulgas avalikus

avaliku ruumi loome ei ole kestlik, kui see võrdsus-

ruumis toimuvaid muutusi. Head avalikku ruumi

tub riikliku tellimusega – olgu see siis nn protsendi-

iseloomustab seega teadmistepõhine ja erinevaid

kunst või EV 100 juubeliprogrammi käigus valminud

ruumikasutuse kogemusi kaaluv omandivormide

linnaväljakud. Avalik ruum toimib demokraatia

piire ületav koosloome.

edendamise huvides üksnes siis, kui ta jätab või-

Eestis avaliku ruumiga toimuva mõistmiseks on

maluse end pidevalt küsimuse alla seada ja uuesti

abiks meie lähimineviku mõju teadvustamine. Eesti

määratleda. See tähendab ka avatust katsetustele,

sõjajärgne moderniseerumine toimus nõukogude

institutsioonivälisele kriitikale ning isetekkeliste,

võimu perioodil, mille jooksul Eestist kujunes suu-

kodanikualgatuste korras ja teatud piirini kehtivat

res osas linnastunud ühiskond. Masselamuehitu-

stabiilsust kõigutavatele aktsioonidele.

sele orienteeritud linnaplaneerimine ning suund

Avaliku ruumi tuum on arutelu ja see sünnib eri-

maa ja linna erinevuste kaotamisele on tänase

suguste, sealhulgas vastandlike vaadete koosmõjus

Eesti asulate ruumilist ülesehitust märkimisväärselt

ja üha uusi küsimusi püstitades, mida institutsiooni-

mõjutanud.

line ja sageli dekoratiivne kunst või ruumikujundus

Avalik ruum nii majadevahelise ühisruumi kui ka

ei ole võimeline esile kutsuma. Paradoksaalselt on

esindusväljakute tähenduses oli nõukogude linna-

avaliku ruumi huvides, et pinge nii era- kui ka ava-

planeerimises ideoloogiliselt laetud, ent niisamuti

likus omandis oleva ruumi kui ka riikliku tellimuse

võib ka väiksemaid ruumiüksusi (nt korterelamu

ja mitteametliku praktika vahel püsiks.
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Artiklite teemad

ruumi koosloome abil. Talgi ja Raie artiklis käsitletakse pärandi ja olemasoleva keskkonna kaudu

Peatüki nelja artiklit raamistab tõdemus, et avaliku ruumi rolli ei ole olemasoleva ehituspärandi

kahanevate väikelinnade tihendamise vajadust.
Väärtuste tasandil aitab avaliku ruumi koos-

ega uue loomise kaudu Eesti ruumiplaneerimises

loome vähendada ühiskonna lõhestatust ja siduda

piisavalt arvestatud. Siiski on viimastel aastatel

erinevaid sotsiaalseid rühmi. Keiti Kljavini, Johanna

suurenenud nii elanike teadlikkus avalikust ruu-

Pirruse, Kaija-Luisa Kuriku ja Ingmar Pastaki artikkel

mist kui ka ruumivaldkonna spetsialistide üksmeel,

tõdeb, et Eesti ühiskondlikus arengus on jõutud

et selle teadvustamine on vajalik. Artiklid toovad

punkti, kus inimesed soovivad üha enam oma elu-

füüsilise avaliku ruumi loomega seoses esile kolm

keskkonda kujundavates küsimustes kaasa rääkida.

suuremat teemat.

Ka Paaver ja Kiivet ütlevad, et kuivõrd avalik sek-

Esimene oluline teema on avaliku ruumi tervik-

tor on jätnud avaliku ruumiga tegelemise sageli

spektri nägemise vajadus. Toomas Paaver ja

eraomanikule ega ole võtnud seda enda kohuseks,

Elo Kiivet selgitavad oma artiklis, et hea avalik

on kogu see küsimus olnud seni paljuski kodani-

ruum ei koosne ainult üksikutest hästi kujunda-

kuaktiivsuse pärusmaa.

tud linnaruumi osadest nagu esindusväljakud,

Kljavin ja teised nendivad, et vähemalt seni, kuni

vaid ennekõike tagab kvaliteetse avaliku ruumi

Eesti planeerimistava kohalikul ja riiklikul tasandil

selle katkestusteta toimimine ja inimmõõtmeline

käsitleb ruumiaktiviste kui oponente, on koosloo-

keskkond. See hõlmab erinevaid liikumisviise ja

meline avaliku ruumi planeerimine ebatõenäoline.

jalakäijale ohutut, mugavat, kogemusterikast,

Autorid näitavad ühtlasi, kuidas ruumiaktivism ja

spontaansetele sekkumistele avatud tänavaruumi,

avaliku ruumi eest seismine on Eestis üldisemalt

aga ka tunnetuslikke seoseid ümbritsevate hoonete

kodanikuühiskonna arengut tagant tõuganud.

ja mitteavalike ruumidega. Paaver ja Kiivet näita-

Samal ajal tunnistavad autorid, et aktivismi suut-

vad, kuidas eri valitsemistasandite ja ministeeriu-

likkus mõjutada sidusa avaliku ruumi teket on pii-

mide kitsad valdkondlikud dokumendid ja normid

ratud, kui avalik sektor ei lepi kokku Eesti avaliku

esindavad vastandlikke väärtusi, tekitades seega

ruumi üldistes ja pikaaegsetes arengusuundades.

avalikus ruumis pigem eraldatust kui sidusust.

Kaasamisega seondub peatüki kolmas oluline

Niisamuti rõhutavad Triin Talk ja Siim Raie pea-

teema, nimelt ruumiotsuseid suunava arutelu

tüki teises artiklis, et kui avaliku sektori valitsemisel

kvaliteet. Renee Puusepp ja Raul Kalvo kirjuta-

ja riigile kuuluva kinnisvara investeeringute puhul

vad, et eri huve kaalutleva ja ulatuslikku kogemust

võetaks arvesse kulude ja mõjude tervikspektrit,

arvesse võtva planeerimisprotsessi üks olulisi alus-

siis suudaks riik paremini tegeleda ka laguneva ja

põhimõtteid on ruumiandmete süsteemne kogu-

kasutuseta ehituspärandiga, mille säilimise eest

mine, nende analüüs ja ristkasutus. Planeeringute

oleme tulevaste põlvkondade ees vastutuse võtnud.

koostamine peaks toimuma informeeritud arutelus,

Kultuuripärandisse investeerimine oleks ühiskon-

kus seniste juhuslike ja tunnetuslike argumentide

nale pikas vaates rahaliselt kasulik ja järgiks ka

asemel saaks eri lahendusi kaaluda visualiseeritud

ülemaailmseid kestliku arengu põhimõtteid.

ruumiandmete põhjal.

Avaliku ruumi tervikkäsitelu seondub teise

Valitsemise ja otsustusprotsesside kvaliteedi

suurema teemaga: kuidas ruumiloome abil võtta

ja üldise efektiivsuse suurendamiseks on autorite

sihikule suuremate ühiskondlike probleemide

arvates abiks ajakohaste ja täpsete ruumiand-

lahendamine? Peatükis toodud näited on seotud

mete avalik kättesaadavus. Andmete kogumise

regionaalarengu hoogustamisega kahanevates

ja kasutuse parandamine ei asenda muid kaasa-

linnades, eeskätt elukeskkonna mitmetasandilise

mise viise. Arutelu ja ruumiotsuste kvaliteet sõltub

hoidmisega ning ühiskonnas sidususe tekitamisega

Kljavini ja teiste sõnul kogemuste ja teadmiste
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tasakaalustatusest. Siiski ei tähenda see, et otsus-

Kuidas edasi?

tamine saaks toetuda üksnes huvigruppide eelistustele, vaid kaasamine tähendab nii eksperdi-

Tänapäeval on enamiku omavalitsuste probleem

teadmise kui ka kasutajakogemuse läbikaalutud

ennekõike juhtrolli võtja puudumine, sest avaliku

arvestamist.

ruumi planeerimist suunavad pigem pragmaatilised
kaalutlused, mitte koordineeritud ideaali poole

Eesti maailmas

liikumine. Niisamuti tuleks avaliku ruumi planeerimisel arvestada, kuidas muuta see ligipääsetavaks

Avaliku ruumi kvaliteedi ehk ligipääsetavuse hinda

kõigile, sealhulgas eakatele, puuetega inimestele,

mine arvuliste näitajate abil on problemaatiline,

lastele ja vähenenud toimetulekuga inimestele,

ent üks võimalus seda mõõta on jälgida elanike

rakendades kaasava ja universaaldisaini põhi-

igapäevaseks liikumiseks kasutatavaid transpordi

mõtteid. Eesti 2030+ planeeringus deklareeritud

vahendeid. Levinud tõdemus on, et ohutut ja

elukeskkonna parendamise suund vajab järgmise

meeldivat avalikus ruumis viibimist ja liikumist

astme planeeringutes teenuste- ja keskustevõrgu

võimaldavad asulad on jalakäija- ja jalgrattasõbra-

kõrval ka ruumilise kvaliteedi täpsustamist. Selle

likud. Selles vallas on paraku nii suurima asustus-

nõudmise sõnastamiseks ja valdkondlike ruumiliste

tihedusega Tallinn ja Harjumaa, aga ka ülejäänud

seoste jälgimiseks on vaja omavalitsuste ruumi

Eesti mahajäämus Euroopa keskmisest ilmne.

pädevust suurendada eelkõige haldusreformi

Eurobaromeetri 2014. aasta uuringu järgi kasu-

käigus tekkinud uutes omavalitsustes.

tas Soomes ratast tüüpilisel päeval liikumiseks 14%,

Kuidas aga panna füüsiline avalik ruum tööle

Taanis 23% ja Hollandis 35% inimestest ning Euroo-

kahanevate väikelinnade heaks, et elukeskkond

pas keskmiselt 8% elanikest. Eestis oli vastav näitaja

säiliks tulevikus ka suurematest keskustest kauge

5% ja see jääb mõne protsendipunktiga maha nii

mal? Siin on lahendusena nähtud kestliku kahane-

Leedust kui ka Lätist. Eestis on selge trend autost-

mise tingimustega kohanemist ja selle teadlikku

mise suunas: isikliku või tööandja autoga käis 2018.

arvestamist ruumiplaneerimises. Teisisõnu, tuleks

aastal tööl 54,5%, rattaga vaid 2,7% töötajatest.

mõelda, kuidas kasvamise asemel kohandada linn

Nii need arvud kui ka eraautodekeskne linnaruumi

elanike vajadustele ja taaselustada kesklinna. Ava-

kasutus näitavad lõhet nüüdsete rahvusvaheliste

likul ruumil on komplekslahendusi otsiva ruumi

suundumuste ja avaliku ruumi kättesaadavuse

loomena keskne roll ja see võimaldab ühtlasi

vahel tänapäeva Eestis.

säilitada ja taastada ajaloolist hoonestust, koha-

Rahvusvaheliste raamdokumentide ja ka koha-

likku identiteeti ja loodusväärtusi. Niisama oluline

like valdkondlike soovituste valgusel väljendame

on kaasamiskultuuri teadlik arendamine väike-

siiski võrdlemisi head teadlikkust avaliku ruumi

linnades. See nõuab olulist nihet planeeringute

olulisusest kvaliteetse elukeskkonna kujundajana.

eesmärkide seadmises ehk hea ruumilise tulemuse

Aastatel 2017–2018 Riigikantselei juures tegut-

lahutamatu osana tuleks näha ka kohalike inimeste

senud ruumiloome ekspertrühma lõpparuanne

vajaduste rahuldamist ja pidevat avalikku arutelu.

näitab 15 aastaga toimunud nihet arhitektuuri
kvaliteedi tähtsustamiselt laiapõhjalisele ruumikoosloomele. Töögrupi peamiste soovitustena
on sõnastatud avaliku sektori ruumipädevuste
suurendamine, disainikvaliteet, kultuuripärandi
säilitamine ja avaliku sektori vastutus avaliku ruumi
ja ehitatud keskkonna kvaliteedi eest seismisel.
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4. LOODUSKESKKOND
KUI AVALIK HÜVE
TOIMETAJA ASKO LÕHMUS

Looduskeskkonna seisundist
keskkonnaõigluse ja
keskkonnademokraatiani

Põhisõnumid

Selle peatüki eri osades uurime, kui vabalt saavad
Eesti inimesed looduses käia ja looduse üle otsus-

• Looduskeskkonna avalik kasutamine edendab

tada ning milliseid hüvesid ühiskond loodusest

demokraatiat keskkonnaõigluse ja jagatud

saab. Nende küsimuste laiem kontekst on avaliku

looduskogemuse kaudu.

ruumi ja demokraatlike valitsemisvormide seos

Seda soodustab Eestis looduses käimise

looduskeskkonnaga. See kontekst on keeruline,

ja looduse tundmise järjepidevust kandev

ajaloos muutuv ja üleilmsete megatrendide tugeva

kultuur. Asulates on rohealade planeerimine

surve all, nii et vaevalt saab osutada ühele õigele

oluline demokraatiat edendav ja hoidev prot-

lahendusele praeguse või tulevase Eesti jaoks. Küll

sess. Siiski ei ole loodusalade toimimist avaliku

saab praeguste teadmiste valguses välja tuua pea-

ruumina terviklikult planeeritud ega uuritud. Ka

mised inimarengu seisukohalt olulised teemad.

keskkonnahüvede ja -riskide õiglase jaotuse
põhimõtted vajavad riiklikku arendamist.

Kõigepealt keskkonnaseisund: iga inimese
heaolu aluseks on toimivad ökosüsteemid, mille

• Eesti maakattest moodustavad loodusalad

panus avaliku ruumi kvaliteeti oleneb otseselt

valdava osa ja inimesed saavad tänu igaühe-

maakasutuse viisidest ning maa omandi- ja

õigusele neid kasutada.

valitsemisvormidest. Siit lähtub ühiskonnakorral-

Loodusalade avalikku kasutamist on

duslik ülesanne: mõista, planeerida ja valitseda

hakanud kohati pärssima kättesaadavuse ja

ökosüsteemidest lähtuvaid hüvede voogusid

ligipääsetavuse halvenemine eramaal ning

ning nende jaotust ühiskonnaliikmete vahel. Kui

metsamaastike miljööväärtuse vähenemine

kohaldame selle ülesande füüsilisele ruumile,

lageraiete tõttu. 21. sajandi keeruliste keskkon-

jõuamegi peatüki sotsiaalse põhiküsimuseni: kellel

naprobleemide ees seistes ei tule ühiskonnale

on õigus ja juurdepääs konkreetse ala hüvistele

kasuks, kui inimeste arusaam loodusest ja

ning võimalus nende kujundamisel kaasa rää-

oskused seal toime tulla ahenevad loodus- ja

kida? Neid õigusi ja juurdepääsu saab käsitleda

matkaradade külastamisel kogetuks.

keskkonnaõigluse vaatevinklist: mida ühtlasem

• On küsitav, kas siinne loodus annab Eestile

on ala hüvistest osasaajate jaotus, seda väikse-

elu- ja ärikeskkonnana eelise teiste regiooni

maks kujuneb keskkonnast tulenev ebavõrdsus

riikide ees.

ühiskonnas. Võimalust keskkonna kujundamisel

Meie ökosüsteemide seisund ei ole kestlik

kaasa rääkida, omades ja jagades ka asjakohast

ning loodusest saadav hüve on vaesumas.

teavet, katab aga keskkonnademokraatia mõiste.

Loodusalade planeerimises on vaja pöörata

Keskkonnademokraatia eesmärk avalikus ruumis

senisest rohkem tähelepanu elukeskkonna

on hoida ja parandada sealsete ökosüsteemide

tervisemõjule, inimeste erivajadustele ning

seisundit lähtuvalt keskkonnahüvede ja -riskide

looduskeskkonna läbimõeldud kasutamisele

õiglase jaotuse põhimõttest.

õppimise ja sotsiaalsete suhete arendamise
eesmärgil.

Nende otseselt heaolu puudutavate teemade
jätkuna võib näha looduskeskkonna avaliku kasutamise kaudu loodavaid demokraatlikke väärtusi.
Näiteks teadvustati juba rohkem kui sajand tagasi
avalike parkide rolli linnakodanike ühiste moraalsete ja esteetiliste väärtuste, väärika käitumise ning
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võrdsel alusel sotsiaalse läbikäimise edendamisel.
Tänapäeval võib looduskogemus kujundada ühis-

Eesti looduse seisundi koondnäitajad
on halvenenud

konna sidusust isegi siis, kui loodust kogetakse
omapäi ja jagatakse virtuaalses suhtluses.

Eesti maakattest moodustavad loodusalad valdava

Viimastel aastakümnetel on meil kiiresti are

osa, sealhulgas metsamaa 51,4% (riigile kuuluv

nenud looduses avalikke hüviseid edendavad

26,2%), sood 4,6%, põõsastikud 1,5% ja veekogud

talgutööd, mille juured on omakorda külaühis-

5,7%. See üldjaotus on 21. sajandil vähe muutunud,

kondade varasemas talgukultuuris. Eestimaa Loo-

kuid asulate laienemine (riikliku statistika andme-

duse Fond alustas looduses talgute korraldamist

baasi järgi keskmiselt 1000 hektarit aastas perioodil

looduskaitse eesmärgil juba 1990. aastate lõpul.

2002–2017) on üleeuroopalises võrdluses suhte-

Kõige suuremat rahvusvahelist tähelepanu on päl-

liselt kiire ega vasta Euroopa Liidu pikaajalisele

vinud 2008. aastal Eestist alguse saanud prügiko-

keskkonnaeesmärgile. Üldisemalt on alarmeeriv

ristustalgud, millest on omakorda välja kasvanud

tagasiminek riikidevahelises keskkonnaalase tule-

maikuu esimesel laupäeval peetav „Teeme ära!”

muslikkuse indeksis (Environmental Performance

talgupäev oma elukeskkonna heaks. Näiteks 2018.

Index, EPI), mis võeti ökosüsteemide suhtelise

aastal osales rohkem kui 53 000 inimest ligi 2200

seisundi mõõdikuks Eesti inimarengu aruandes

Eesti paigas.

2014/2015. Eesti on langenud kümne aastaga maa-

Riiklik vaade peaks sisaldama arusaama, millist

ilmas 26. kohalt 48. kohale, sealhulgas ökosüs-

uut poliitilist kultuuri aitab looduskeskkonna avalik

teemide elujõulisuse puhul 7. kohalt 59. kohale.

kasutus luua. Looduskeskkonna peatüki ajendiks

Viimast kajastab kompleksindeks, mis hõlmab ka

aruandes oli tõdemus, et Eestis puudub terviklik

kliimamõju- ja õhusaastenäitajaid, aga ka loo-

ajakohane ülevaade looduskeskkonna avaliku

duskeskkonda eraldi vaadates on Eesti positsioon

kasutamise ja selle üle otsustamise võimalustest

taandunud elurikkuse ja elupaikade seisundi puhul

seostatuna inimeste heaolu ja ühiskonna demo-

17. kohalt 24. kohale ja metsade puhul 124. kohalt

kraatliku arenguga. Juurdepääs teabele on ka ise

129. kohale. Globaalses võrdluses on ökosüstee-

üks keskkonnaõiglust ja demokraatiat siduvatest

mide elujõulisus suurem kõrgema inimarengu

komponentidest, mida Eestil tuleb Aarhusi kon-

indeksiga riikides, kuid varieeruvus on suur.

ventsiooniga liitununa tagada alates 2001. aastast.

Riikidevahelises võrdluses on Eesti Põhjamaade

Sama konventsiooniga on tagatud põhiõigus kesk-

ja Balti riikide seas praegu viimane ja teinud 21.

konnaotsuste tegemisest osa võtta ning juurde-

sajandil läbi kõige suurema languse. Seega pole

pääs keskkonnaalasele õigusemõistmisele. Need

meil regioonis „puhta loodusega” riigi konku-

õigused on omakorda tuletatud loodusvarade jät-

rentsieelist ning paistab koguni, et hiljutine tõus

kusuutliku kasutamise ja säästva arengu eeldustest.

inimarengu sotsiaalsetes näitajates on saavutatud

Kokkuvõttes on säästval arengul, keskkonnaõiglu-

ebaproportsionaalselt kõrge ökoloogilise hinnaga.

sel ja kodanikuühiskonda kaasaval demokraatial

Viimasega haakub riigi mahajäämus ökoinnovat-

Euroopa kultuuriruumis tihe seos.

sioonis, mida näitab Euroopa Komisjoni keskkonna

Looduskeskkonda tähistav ruumiline põhi-

peadirektoraadi koostatav ökoinnovatsiooni indeks.

mõiste on selles aruandes loodusala – loodusliku

Samal ajal püsib Eestis suur keskkonnaturvalisus –

või poolloodusliku kooslusega maa- või veeala.

inimestel on ebatõenäoline kaotada juurdepääs

See järgib looduses viibimise ja looduskülastuste

puhtale õhule, veele ja energiaallikatele või huk-

terminoloogiat ning vastab EIA 2014/2015 „loodus

kuda looduskatastroofis.

like ehk puhveralade” mõistele. Loodusalade
kogum maastikul moodustab rohevõrgustiku.
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Looduses viibimiseks on palju valikuid,
kuid need ahenevad

olulisimaks keskkonnaprobleemiks ja Riigimetsa
Majandamise Keskuse usaldusväärsus oli võrreldes 2016. aastaga tunduvalt vähenenud. Kohalike

Loodusalade hulga ja paiknemise kõrval kujundab

sagenenud protestid raiete vastu näitavad tahet

Eestis loodusalade kasutust kolm peamist ühiskond-

kujundada oma elukeskkonda vähemalt riigimaal.

likku eripära: vähene rahvastikutihedus, looduses
liikumise igaüheõigus ning lähiajaloo maa-asustu-

3. Külastusvõimalused koonduvad ja üheülbas

sest pärinev vaimne kultuuripärand ka linnaelanikel.

tuvad. Kuigi investeeringud külastustaristusse

Üleilmses võrdluses osutavad need suurele isiklikule

hoiavad rahulolu loodus- ja matkaradadega

vabadusele valida looduses viibimise viisi, kohta ja

suurena, ei võimalda need kõiki looduskasutuse

kestust – näiteks harjuda meelispaigana kasutama

viise ega sobi kõigile ühiskonnagruppidele. Uurin-

võõrast eravaldust. Looduses viibimist soodustavad

gud maailmas näitavad, et harjumus igal aastal

Eestis veel ka piirkonna ja looduse suhteline turva-

loodusalasid külastada toob inimeste parema

lisus, riigimetsa suur pindala ja sealne teedevõrk.

tervise ja ärahoitud tervishoiukulude kaudu

Neis tingimustes võiks oodata, et looduskeskkonna

ühiskonnale suurt kasu – ainuüksi vaimse tervise

kasutamist piiravad esmajoones elanike endi aja-

kaudu hinnanguliselt kümme korda rohkem kui

lised ja liikumisvõimalused. Igaüheõiguse alusel

turism ja 100–1000 korda rohkem kui kaitsealade

külastatavad asulavälised loodusalad on Eestis

administreerimise kulu. Samal ajal võivad inimeste

suurima pindalaga avalikult kasutatav (jagatud)

eelistused looduses liikumisel märkimisväärselt

ruum, kuid nende kasutusvõimalused ahenevad.

lahkneda loodusväärtuste paiknemisest. Seepärast
vajavad Eestis võrdlevat uurimist kaitsealade külas-

1. Eraomanikud piiravad avalikku kasutust. Iga-

tamise ja kodukoha looduses viibimise võimaluste

üheõigus tasakaalustab põhiseadusliku liikumisva-

keskkonna- ja tervisemõjud.

baduse tingimusega vältida keskkonnahäiringuid
ja mitte kahjustada omaniku huve ja omandit.
Omanik saab, oma tahet selgelt väljendades, keelata oma maal viibimise või seal loodussaaduste

Koduümbruse loodus ja asulate
rohealad vajavad senisest enam
tähelepanu

korjamise. Ühiskonna tasakaalustatud arengu
huvides vajab analüüsimist eraomanike, nendel

Loodusalade avaliku kasutamise seos demo-

maal käivate inimeste ja avaliku võimu vaheline

kraatiaga on kõige ilmsem inimese kodukohas,

suhtlus – tõenäoliselt saab sedakaudu mõningaid

kus kogukonnad saavad kohtuda isegi napil töö

vastuolusid ja puudusi ennetada ja leevendada.

välisel ajal ning loodusesse pääsevad hõlpsamini
liikumisraskuste või muude erivajadustega inime-

2. Riigimetsa miljööväärtus väheneb raiete tõttu.

sed. Õigus kodukoha loodusele oma elukeskkonna

Lageraiete pindala on kõigis metsades kasvanud,

osana on ka põhiõigusele kõige lähemal ning olu-

sealhulgas riigimetsas pärast suhteliselt stabiilset

lised keskkonnaõigluse küsimused on inimeste

perioodi 1995–2008 keskmiselt 50% võrra (ala-

võrdne kohtlemine asustusruumi planeerimisel

tes 2015. aastast üle 10 000 ha aastas). Raietega

ja nende võimalus planeerimises osaleda. Kodu-

kaasnev miljööväärtuse vähenemine järeldub nii

ümbruse looduse küsimused – ligipääs, kvaliteet

inimeste esteetilisest vastumeelsusest raiesmike ja

ja tulevikuperspektiiv – on võimendunud asula-

raietööde jälgede suhtes, kui ka praktilistest taga-

tes, kus rohealade hüvesid kasutab palju inimesi,

järgedest, nagu marja- ja seenemetsade kadumine.

kuid tugev on ka alternatiivne maakasutushuvi,

Neid hinnanguid peegeldab keskkonnateadlikkuse

mis enamasti kahjustaks roheala pöördumatult

küsitlus, kus liigset metsaraiet peeti 2018. aasta

või piiraks selle kasutust.
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Eesti rohealadele on seni pööratud tähelepanu

siinsete ökosüsteemide võimalusi ja kohelda neid

peamiselt üldistatult kogu linna või linnaosa tase-

parimal moel, teadvustades, et looduse seisund

mel. Eesti rohealade planeerimisel ei arvestata

on halvenemas.

piisavalt tervise ja erivajadustega ega kodu- ja

Raamistikus „loodus-ühiskond-kultuur” räägi-

tööpaiga ühendamisega, samuti on liiga nõrk seos

vad aruande artiklid lahti Eesti looduskeskkonna

riiklike poliitikadokumentidega. Näiteks puuduvad

avaliku kasutamise põhiteemad: kuidas inimesed

looduskeskkonna aspektid Eesti vaimse tervise

looduskeskkonda kasutavad, mis kasu nad sellest

strateegiast (2016), ehkki on teada, et looduses

saavad, kuidas heaolu suurendavat looduskesk-

viibimine maandab tõhusalt psüühika- ja käitumis-

konda planeeritakse ning mil moel saavad elanikud

häirete olulisi riskitegureid, nagu stress ja vaimne

planeerimises osaleda või seda mõjutada. Nende

kurnatus. Linnaplaneerimise senine praktika viib

artiklite ühisjoon on arusaam sellest, et loodusalad

pigem ikka rohealade vähendamiseni; rohealade

toimivad avalikus kasutuses omavahel seostatud

vähesuse puhul on omakorda läbi mõtlemata

maastikuna, mille eri osadel on eri funktsioonid

võimalused, kuidas inimesi sinna suunata.

ning planeerimis- ja valitsemisvõtted. Vastavalt

Eraldi tähelepanu nõuab maastikul liiku-

tuleb keskkonna- ja ruumiplaneerimine lõimida

mise, loodussaaduste leidmise ja kasutamise

kõikidesse valitsusvaldkondadesse. Niisugust

oskuste arendamine. Mõni neist pärimusliku taus-

läbivat tervikut ja koostoimet paljudes olulistes

taga oskustest, näiteks ravimtaimede tundmine,

valdkondades veel ei ole: loodusalade eesmärgid

on Eestis hääbumas, teised (nt marjul ja seenel

arengudokumentides ja planeeringutes on hägu-

käimine) edenevad tänapäeval uues suunas. Riik

sed ning kogukondi ja nende teadmisi jäetakse

saab seda kasutada oma territooriumi keskkonna

loodusalade kavandamisest sageli eemale.

seisundi kulutõhusaks jälgimiseks kodanikutea-

Teiseks märgivad kõik peatüki artiklid inimgrup-

duse (citizen science) vormis, mille korraldus,

pide erinevat osasaamist loodusalade hüvedest või

tehnoloogilised lahendused ja analüüsimeeto-

võimalustest, hoolimata paljude ühtlustavate põhi-

did pakuvad suurt huvi kogu maailmas. Paljudel

mõtete rakendamisest (nt igaüheõigus, Aarhusi

inimestel on säilinud seos maakohtadega, kus

konventsiooni sätted, üleriigiline rohevõrgustiku

elasid nende vanemad või vanavanemad, teised

põhimõte ja loodusalade mitmekesine haldusvõt-

avastavad uute maakodude ümbrust omal käel.

testik eri tasanditel). See viitab vajadusele luua

Linnainimestel jäävad aga praktilised loodus

Eestis riiklik keskkonnaõigluse arendusprogramm,

oskused kergesti unarusse.

mis sisustaks tulevikku vaatavalt elanike ootused
ja õigused oma elukeskkonnale, sidudes ja kujun-

Tulevikuvaade

dades eri komponente. Olemasolevad programmid keskkonnaõiglust kas ei käsitle üldse või on

Kohandumine Maa keskkonnamahutavusega kuju-

vananenud. Lähikümnendite üldpõhimõte Eesti

neb 21. sajandi inimühiskondade eksistentsiaalseks

looduse avaliku kasutamise juhtimisel võiks niisiis

probleemiks. Selle vältimatu osa on ka loodusalade

olla mitmekesiste, kestlike ning inimarengut tervik-

igakülgne lõimimine inimeste elukeskkonna osaks,

likult ja õiglaselt toetavate loodusseoste arenda-

et otstarbekalt kasutada, säilitada ja kujundada

mine. See tähendab senisest suuremat tähelepanu

looduse pakutavaid hüvesid. Need tegevused oma-

looduskeskkonnast saadavatele hüvedele füüsilise

korda lähtuvad senistest teadmistest ja tavadest,

ja vaimse tervise, turvalisuse ja sotsiaalsete suhete

kusjuures arenguvõimalusi piiravad ja võivad lausa

seisukohalt.

sulgeda sotsiaalsed konfliktid ning senise elu- ja
majanduskorralduse liigne jäikus. Eesti jätkusuutlikuks arenguks on strateegiliselt oluline mõista
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5. EESTI ARUTELURUUM
TOIMETAJA INDREK IBRUS

Lähtekohad
„Ruum” on käepärane kujund, kui soovitakse

Põhisõnumid

kõnelda keerulistes seostes tegutsejatest ja nende
omavahel seotud tegevustest. „Kultuuriruum”,

• Eesti toimetusliku kontrollita aruteluruum on

„küberruum”, „keeleruum”, „majandusruum”, „õigus-

afektiivne. Avalikes aruteludes on hakanud

ruum” jne – neid mõisteid iseloomustab korraga nii

tooni andma sotsiaalmeediaplatvormidel või

teatud sisemise ühtsuse kui ka mitmekesisuse eel-

mujal veebis loodud keskkondades harrastatav

dus. Need ruumid on ka üldjuhul piiritletud, oluline

afektiivne ehk üliemotsionaalne kõnepruuk –

on eristatus välisest, teistsugusest ruumist. Sageli

uudislike olukordade kiire sildistamine, mure või

jääb aga lahtiseks küsimus, kuidas need kujund-

ärrituse väljendamine, eelarvamustest lähtuvad

likud ruumid seonduvad päris ruumiga – sellega,

halvustavad hoiakud, pahatihti vihakõne. Et afek-

kus inimesed füüsiliste objektina suurema osa oma

tiivne suhtlus ei võimalda mõistmisele suuna-

ajast veedavad. See küsimus on aktuaalne ka siin-

tud ühiskondlikku dialoogi ning toetab väärinfo

ses aruandes. Kui ülejäänud inimarengu aruande

levikut, tuleb sellele vastu seismiseks pakkuda

peatükid pakuvad eri vaatenurki sellele, kuidas

meediaharidust laiemale elanikkonnale.

ruumisuhted ja -korraldus mõjutavad ühiskonna

• Tõenduspõhist asjatundlikkust nõudvad arut

ja demokraatia käekäiku, siis siin arutame, kuidas

elud võivad teadlastele olla frustreerivad. Eesti

kujuteldavas, Eesti elanike aruteludest tekkivas

ajakirjandusväljaanded on „teaduse usku”,

ruumis arenevad suhted mõjutavad omakorda nii

andes sageli sõna nii teadlastele kui ka teistele

Eesti inimarengut, demokraatiat kui ka n-ö päris-

ekspertidele. Suurema ühiskondliku tähelepanu

ruumis toimuvat.

alla tõusvad keerukad ja tõendust vajavad

Digiajastu eripära on, et see aruteluruum saab

arutelud toovad aga sageli kaasa ideoloogilisi

tõesti ühes rütmis ja suhteliselt vahetult üleilmselt

rünnakuid teadlaste vastu, nende asjatund

toimida. Samal ajal on aga arenenud selle sise-

likkuse tühistamist. Ajakirjanduses leidub puhuti

mine temaatiline ja ideoloogiline killustatus. Selles

ka karikatuurseid käsitlusi teaduslikest arutelu-

vastuolus väljendub ka nüüdisaja aruteluruumide

dest. Ajakirjandusväljaanded peaksid seetõttu

peamine pinge. Ühelt poolt eeldab demokraatia

otsima uusi viise tõenduspõhiseid arutelusid

toimimine ühiskonna laialdast osalemist diskus-

tasakaalukamalt vahendada.

sioonides ning nende pinnalt kujunevaid ühiskond-

• Eesti noored hoiavad avalikest aruteludest

likke kokkuleppeid ja konsensust, teiselt poolt on

eemale. Eesti noored internetikasutajad tarbi-

vajalik ka eri vaadete ja unikaalsete ideede rikkus,

vad küll sotsiaalmeediat uudisteni jõudmiseks

et ühiskonnal oleks edasiminekuks lai valik alter-

enam kui ajakirjandusväljaandeid, kuid peavad

natiivseid ideid ja teadmust. Alternatiivsed ideed

viimaseid tõeste uudiste allikana usaldusväärse-

vajavad aga arenguks ja küpsemiseks mõnevõrra

maks. Noored ei löö veebipõhistes aruteluruu-

eristatud ja iseseisvaid suhtlusruume.

mides kuigivõrd kaasa, kuna pelgavad sealseid

Avaliku aruteluruumi ülesanne demokraatlikus

hierarhiaid ja afektiivset kõnepruuki. Vahenda-

ühiskonnas, avalik hüve, mida see ühiskonnale

tud aruteluruumide asemel eelistatakse näost

pakub, seisneb osaliselt paradoksaalses vastuolus –

näkku kõnelusi ning ühiskonda panustatakse

toota korraga nii ideerikkust ja -ringlust kui ka sel-

pigem konkreetsete päriseluliste ettevõtmiste

lest rikkusest parimate (või üksmeelele jõudmise

kaudu. Meediajuhid hindavad kõrgelt noorte

võimalust pakkuvate) ideede ja arengusuundade

meediakirjaoskust.

väljasõelumist.

EIA 2019/2020: Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud

387

TAASISESEISVUNUD EESTI KOLM AASTAKÜMMET INIMARENGU LUUBI ALL

Eesti avalikku aruteluruumi luuakse eri meediu-

Osalust toimetusliku kontrollita võrgumeedias,

midega. Neid on nii klassikalisi (trükiajakirjandus

sealhulgas sotsiaalmeedias, analüüsivad siinses

ja ringhääling) kui ka suhteliselt uuemaid – ajakir-

peatükis Andreas Ventsel ja Mari-Liis Madisson

jandusväljaannete või -kanalite veebikeskkonnad,

oma artiklis ühiskondlik-poliitilisest kommunikat-

sotsiaalmeediaplatvormid, meelsuskogukonnad

sioonist sotsiaalmeedias ning Veronika Kalmus ja

või huvivaldkonnad oma uudiste ja arutelukesk-

Andra Siibak artiklis Eesti noorte osalusest virtu

kondadega internetis (nt äärmusparempoolsete,

aalses aruteluruumis. Mõlemad artiklid osuta-

alternatiivsete ravivõtete pooldajate või investeeri-

vad võrgumeedias aset leidva kommunikatsiooni

mishuviliste veebikeskkonnad). Kõigil neil meediu-

riskidele. Ventsel ja Madisson näitavad, et avalike

midel ja nende allkeskkondadel on omad sisemised

teemade arutamisel võrgumeedias on toimunud

organiseerumispõhimõtted, millega korraldatakse

liikumine argumentatsiooni lihtsustumise suunas,

seda, kes, millal ja mis ulatuses sõna saavad. Aja-

suhtluses valdavad kiiresti mõistetavad ja tugeva

kirjanduslikel institutsioonidel on nimetatud reeglid

emotsionaalse laenguga sõnumid.

kõige läbimõeldumad ja kõige enam järgitud.

Olulise nüüdisaegse autorina on Zizi Papacha-

Meediaturge on ikka iseloomustanud see, et

rissi võtnud sotsiaalmeedia kontekstis kasutusele

suured ettevõtted on tõhusamad ja seega võime

afektiivse kommunikatsiooni mõiste (Papacharissi

kamad kui väiksemad ning tulemuseks on alati

2016). See viitabki puhkudele, kus lühikeste ja vahe-

olnud oligopoolsed turud, mida kontrollivad

tute postituste mõjul kujuneb teatud aktuaalseid

üksikud suured meediakontsernid. Võrgumeedia

teemasid vormiv tunnetuslik atmosfäär ning käsit-

ajastul on see suundumus süvenenud. Meedia-

letavate teemade pakilisuse ühine tajumine. Afek-

majade sees aga üritatakse efektiivsust saavutada

tiivse kommunikatsiooni funktsioon on aktuaalse

ka mastaabisäästu põhimõttega, eri kanalite ja

ühiskondliku arengu esmane sildistamine, et

väljaannete sisu ristkasutades ja -turundades.

väljendada mingite aspektide olulisust teatud

Selle käigus on tulnud üle vaadata mitu senist

sündmuste või nähtuste mõtestamisel. Selline

ajakirjanduseetikat ja aruteluruumi korraldamist

kooskogemine on oluline kriiside aegu, mil sot-

puudutavat reeglit. Meediakontsernide sisemine

siaalmeediat võidakse kasutada kollektiivseks mure

koondumine on ühtlasi aidanud neutraliseerida

või ärritatuse näitamiseks ning esmaste seisukoh-

Eesti aruteluruumide killustumist eri meedialiikide

tade väljendamiseks. Nii kriisiolukordades kui ka

lõikes, näiteks koondavad kontsernide veebipor-

muul ajal seondub afektiivse kommunikatsiooniga

taalid (Postimees.ee ja Delfi.ee) peaaegu kõigi

ka sotsiaalmeedia omadus avaldada emotsioone,

kontserni väljaannete ja kanalite loodud sisu. Niisiis

mis muidu jääksid allasurutuks.

on killustumisele olemas ka vastasjõud – koondu-

Sotsiaalmeedia ja muude veebifoorumite eripä-

mine – ning ka aruteluruumi areng sõltub nende

raks on, et need on võimaldanud märkimisväärselt

kahe vastandliku suundumuse tasakaalust.

mitmekesistada avalikke aruteluruume. Need keskkonnad võivad olla seotud ajakirjanduse loodud

Peatüki artiklite kokkuvõte

aruteluruumiga, kus teemasid vahendavad n-ö
tavapärased arvamusliidrid (ajakirjanikud, poliiti-

Järgnevalt võetakse kokku ja seostatakse arute-

kud, teadlased, eksperdid). Kuid need võivad olla

luruumi peatüki artiklite põhisõnumid ehk Eesti

ka täiesti eraldiseisvad, kui neis on kesksel kohal

meedia- ja kommunikatsiooniuurijate viimaste aas-

kas ajakirjanduses ignoreeritud isikud või vaid

tate uuringutulemused Eesti aruteluruumi arengu

sotsiaalmeedias oma mõju saavutanud inimesed

kohta. Jälgitakse eraldi kahte peamist meediatüüpi –

(nt youtuber’id, Instagrami-kuulsused, Twitteri või

toimetusliku kontrolliga ajakirjandust ning ilma

Facebooki mikroblogijad jms), kes on suutnud eri-

toimetusliku kontrollita sotsiaalmeediat.

pärase sisu ja stiiliga endale suurema jälgijaskonna
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tekitada. Alternatiivsete arutelukeskkondade puhul

likkus eelkirjeldatud kas afektiivse või meediavälja-

nähakse aga riskikohana nende suhtelist suletust –

annete puhul tihti hierarhilise arutelruumi suhtes.

arutelus ei osale mitte ainult suhteliselt piiratud ring

Virtuaalse aruteluruumi suhtes on nad kriitilised,

osavõtjaid, vaid ka arutelude aines, nende ideo-

nähes selles puuduvat viisakat ja argumenteeritud

loogiline alus ja infoallikad jäävad üheülbaliseks.

suhtluskultuuri. Seepärast eelistatakse virtuaalse

Viimastel aastatel on välisuurijad näidanud, et

aruteluruumi asemel pigem silmast silma suhtlust

kajakambrite mõju ei ole ühiskonnas nii suur, kui

ning mõne konkreetse ühiskondliku valupunktiga

vahepeal kardetud. Vaid väga väike osa ühiskon-

otseselt, käsi külge pannes tegelemist.

nast (eri uuringute kohaselt 4–5%) piirdub oma

Toimetusliku kontrolliga meedia ühe suurema

meediatarbimises ja infootsingutes vaid üksikute

probleemikohana tuleb aga esile tuua maakondliku

keskkondadega. Suletud või poolsuletud ja afek-

ja väikekohtade ajakirjanduse keerukat olukorda.

tiivsete aruteluruumide kaudsem probleemne

Suure osa maakondlikest ajakirjandusväljaannetest

kaasnähe on aga sellest hoolimata nende vas-

on Eesti suuremad meediamajad juba üles ostnud

tandumist ja polariseerumist tootev loogika. See-

ja oma tegevusse lõiminud ning kontsernisisest

juures ei vastanduta ainult teistsuguste vaadetega

mastaabisäästu püüeldes on kohaliku väljaande

gruppidele, vaid ka meediainstitutsioonidele ja

tegevusulatus tihtipeale kahanenud. Iseseisvaks

nende loodud arutelukeskkondadele, samuti insti

jäänud väljaanded otsivad püsimajäämiseks kõrval

tutsionaalselt tunnustatud asjatundjatele.

tegevusi, mis on tihtipeale vähendanud nende sõltu-

Toimetusliku kontrolliga meedia kohta saame

matust kohalikest võimukandjatest. Kartes kaotada

lugeda Ragne Kõuts-Klemmi artiklist, et afektiivne

koostööpartnereid (nt omavalitsus, reklaamitellijad)

kommunikatsioon on valdav ka ajalehtede kom-

võivad kohalikud ajakirjandusettevõtted jätta täit-

mentaariumides. Kommenteeritakse enam seda,

mata ülesande jälgida kriitiliselt majandusliku ja

mis on ärritav ja polariseeriv. Ka neist, enamasti

poliitilise võimu teostamist. Kui puuduvad sõltuma-

siiski modereeritud keskkondadest võivad seetõttu

tud institutsioonid, mis kohalikku arutelu veavad ja

saada kergelt vihakõne eskaleerumise kohad. Arko

edendavad, vähendab see ka võimalust, et nende

Olesk näitab oma artiklis, kuidas Eestis puudub

arutelude abil saaks konsensuslikult setitada koha-

praegu mehhanism, mis otseselt motiveeriks

likke arengueesmärke ning et toimiv paikkondlik

teadlasi avalikes aruteludes osalema. Enamik

infovahetus looks väiksemate kohtade elanikele ja

teeb seda kodanikuaktiivsusest. Nii Olesk kui ka

ettevõtetele igapäevaelus uusi võimalusi.

Kõuts-Klemm näitavad, kuidas keerulisemate ja
teaduslikku asjatundlikkust vajavate käsitluste

Kuidas edasi?

puhul võib meedia teemale n-ö alla jääda, keskendudes pigem kaasnevale konfliktile kui selle

Eelneva võib kokku võtta järeldusega, et Eesti

taga olevate faktide ja argumentide kaalumisele.

vahendatud aruteluruum ei toimi ideaalselt. Võrgu

Meedia võib teadlaskonna erimeelsusi naeruvää-

meediaga on kaasnenud aruteluruumi osaline kil-

ristada, vastuoluliste teemade puhul peab ekspert

lustumine ning uutes ruumides kohati silmatorkav

arvestama rünnakutega tema asjatundlikkuse

ühiskondlikust dialoogist keeldumine, asjatundlikku-

vastu ja diskussiooni ideoloogilise tasalülitami-

sel põhineva autoriteetsuse mittetunnustamine ning

sega, eksperditeadmiste tühistamisega. Sellised

üldiselt leviv afektiivne kõnepruuk on uued trendid.

kogemused võivad olla eksperdile frustreerivad ja

Selle tulemuseks omakorda on aga osa ühiskon-

vähendada huvi aruteluruumis kaasa lüüa.

nagruppide, sealhulgas noorte eemalehoidmine

Eelnevaga seotud tähelepanuväärne areng,

ühiskondlikust avalikust arutelust. Arvestades, et ka

mida uurivad oma artiklis Veronika Kalmus ja Andra

Eesti aruteluruumi toimimine ja ühiskondliku dia-

Siibak, on kasvava põlvkonna ehk noorte ettevaat-

loogi kvaliteet sõltub rahvusvahelistest platvormidest,

EIA 2019/2020: Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud

389

TAASISESEISVUNUD EESTI KOLM AASTAKÜMMET INIMARENGU LUUBI ALL

peab Eesti edaspidi tähelepanelikult ja nõudlikult

võrguajastul tuleb hakata nägema ka kvaliteetse

osalema Euroopa Liidu kui võimeka rahvusvahe-

ajakirjanduse ja meediasektori kui laiema ühis-

liste turgude reguleerija teemakohases töös.

kondliku mõtte- ja ideevahetuse kureerija olulisust.

Rahvusvahelises regulatiivses töös, kuid samuti

Arutelukultuuri areng, aga eriti veebipõhise

ka Eesti meediapoliitika arendamisel tuleb silmas

suhtluse riskide vältimine sõltub kahtlemata sellest,

pidada sedagi, et Eesti kohalikud meediaorganisat-

kuidas suureneb üldine teadlikkus neist riskidest.

sioonid on juba aastaid kaotamas turupositsioone

Intervjuud Eesti meediajuhtidega osutasid, et prae-

(sh reklaamiraha) üleilmsetele platvormidele. On

gused noored on hoopis meedia- ja allikakriitilise-

oluline suunata osa sellest rahast tagasi, näiteks

mad kui vanem põlvkond. Noorte ettevaatlikkus tuli

nimetatud platvorme maksustades, et siinset aja-

välja ka Kalmuse ja Siibaku artiklist. Niisiis võiks üks

kirjandust Eesti aruteluruumi kujundamisel võimes-

eesmärke olla laiendada koolides end tõestanud

tada. Erilist tähelepanu tuleb seejuures pöörata just

meediaharidusprogramme laiemale elanikkonnale.

maakondlikule ja kohalikule ajakirjandusele, mis on

Selliste programmide eestvedajaks saaksid olla

kõige haavatavamas seisus. Parandada tuleb laiemat

meediaorganisatsioonid ise kui arutelukultuuri

koostööd Eesti meedia- ja kultuuriasutuste ning ava-

kvaliteedist kriitiliselt huvitatud osapooled.

liku sektori vahel. Oluline arengusuund on seejuures
andmete, eriti avaandmete jagamine, kuid kindlasti
ka otsesem püüd üksteise tegevusi võimendada.
Eesti laiema aruteluruumi arenguks peaks

6. EESTI ELUKESKKOND AASTAL 2050
KRISTI GRIŠAKOV

Eesti ajakirjandusele olema kriitiliselt tähtis eri
laadi asjatundlikkuse kaasamine avalikku arut

Põhisõnumid

ellu. Meediakanalid peavad leidma viisi, kuidas
keerukat tõendust vajavaid teemasid avalikkusele

• Tulevikumuutused mõjutavad loodus- ja

esitleda nii, et arutelu kujuneks vähem emotsio-

tehiskeskkonda ning jagavad selle uute kasu-

naalseks ja rohkem dialoogiliseks, mõistmist ning

tusviiside põhjal ümber. Oma elukeskkonna

parimat lahendust otsivaks. Ka teadusasutused ja

ümberkujundamisel peame arvestama, et juba

teaduspoliitika suunajad peavad leidma paremaid

tehtut ei ole võimalik tagasi pöörata, see võtab

võimalusi, kuidas motiveerida teadlasi avalikes

aastakümneid aega ning on kallis ja keeruline.

aruteludes osalema, ning koolitama neid seda

Seetõttu on oluline elukeskkonda puudutavate

tegema mõjusal, ühiskonna üldist teadlikkust

valikute tegemisel mõista muutuste pikemaaja-

suurendaval ja arutelu edendaval viisil.

list mõju elukeskkonna kvaliteedile.

Laiem aruteluruum peab võimaldama nii alter-

• Eesti ees on ruumiline valik: kas arendada edasi

natiivsete ja eripäraste ideede ehk mitmekesisuse

liberaalset elukeskkonda, mis pakub mugavusi

esile kerkimist ning küpsemist kui ka üldist ühis-

vaid heal majanduslikul järjel ja kohustustest vaba-

kondliku dialoogi ja üksmeele otsimist. Eri tead-

dele inimestele, või kaasavamat elukeskkonda,

musruumide ühendamine on klassikalise rahvuslike

mis keskendub kõigi heaolu parandamisele.

innovatsioonisüsteemide teooria põhjal esmane

Ruumilise valiku tegemist toetavad peatükis

eeldus dünaamilise aruteluruumi arenguks, mis

esitatud neli stsenaariumi, mis näitlikustavad

on võimeline pidevalt sünteesima uusi ideid ning

maailmas ja Eestis toimuvaid muutusi ning nende

alternatiivseid võimalusi kas riskide maandamiseks

tagajärgi. Stsenaariumide abil kutsume lugejat

või uute arenguvõimaluste realiseerimiseks. Kui

kaasa mõtlema, millises tulevikumaailmas soo-

tavaliselt rõhutatakse selliste rahvuslike innovat-

vime elada ja milliseid tulevikke vältida. Kuidas

sioonisüsteemide tekkes ülikoolide, ettevõtluse ja

oleme võimelised kohanema nii globaalse arengu

avaliku sektori hea koostöö olulisust, siis tänapäeva

kui ka Eesti-siseste tulevikuväljakutsetega?
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Mis on stsenaariumiplaneerimine?

mõjuga muutuste kindlaksmääramine ning tagajärgede illustreerimine tulevikustsenaariumide

Elukeskkond on stsenaariumiplaneerimises eriline

abil. Valdkondlike muutuste kindlaksmääramisel

valdkond, sest erinevalt uutest tehnoloogiatest ja

kasutasime prognoose, raporteid ja stsenaariume

teenustest muutub see aeglaselt. Kiired muutused

Eestist ja välismaalt. Kasutasime ka mõningaid

elukeskkonnas nõuavad suuri investeeringuid, mil-

globaalse haardega stsenaariume ja prognoose,

leks on vaja raha ja poliitilisi kokkuleppeid. Elukesk-

kuid enamik peatükis kirjeldatud muutusi lähtus

konda võidakse hoolikalt planeerida, kuid plaanide

siiski Euroopa kontekstist ja väärtustest. Teise

tegemise ja nende teostamise vaheline aeg on

lähtekohana kasutasime aruande peatükkides

üldjuhul pikk ning tegelike muutuste ilmnemine

käsitletud muutusi aruteluruumi, elukeskkonna

võtab aega.

ja looduskeskkonna toimimises ja kasutamises

Muutused elukeskkonnas on seotud muutus-

viimase 30 aasta jooksul ning autorite pakutud

tega maailmas ja meie võimega muutustega koha-

valdkondlikke tulevikuväljavaateid. Kirjeldatud

neda. 21. sajandi elukeskkonna arengut mõjutab

tulevikumuutuste valikul võtsime arvesse kaht

nii kliimamuutus, rahvusvahelised ettevõtted ja

ruumilist tasandit: esiteks laiemat ruumiskaalat,

poliitika kui ka uued tehnoloogiad ja teenused.

mille puhul muutused mõjutavad elukeskkondade

Sageli on keeruline hoomata, millised nendest

paiknemist ja omavahelisi ühendusi kogu Eesti ter-

mõjudest on kõige suurema kaaluga või toovad

ritooriumil, ning teiseks kitsamat ruumiskaalat, mis

kaasa ootamatuid ja üllatavaid tagajärgi. Tulevikku

hõlmab muutusi elukeskkondade sees. Oluliste

kujundavaid tegureid kirjeldatakse seetõttu kahel

muutuste kindlaksmääramisel jätsime välja sellised

tasandil – prognoosid ja vaevu tajutavad märgid

äärmuslikud muutused nagu EL-i lagunemine või

(weak signals). Valdkondlikke prognoose koosta-

looduskatastroofid. Samuti eeldasime vaba Eesti

takse olemasolevaid mineviku- ja olevikutrende

riigi püsimist ka aastal 2050. Nende sisendite põh-

tulevikku pikendades. Sellised prognoosid annavad

jal koondasime peamised suundumused, millel

meile aimu võimalikust tulevikust senise olukorra

on oluline mõju ruumilise elukeskkonna (ümber)

jätkudes, aga mitte teguritest, mis trendide suunda

kujunemisele järgmise 30 aasta perspektiivis.

võivad muuta, või valdkondlike trendide ootamatust koosmõjust tulevikumaailma kujundamisel.

Peamised suundumused

Tuleviku-uuringutes kasutatakse seetõttu mõistet vaevu tajutavad märgid, mis tähendab kes-

Rahvastiku kahanemise ja vananemise ajastu on

kendumist prognooside kõrval ka väiksematele

nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt uus olukord, mis

muutustele, millel on potentsiaali tulevikutrajek-

süvendab veelgi regioonide ebavõrdsust. Statistika

toore nihestada. Vaevu tajutavad märgid võivad

ameti põhiprognoosi (2019) kohaselt väheneb Eesti

avalduda näiteks noorema põlvkonna väärtustes:

rahvaarv 2040. aastaks ligikaudu 1,3 miljonini ning

noored oma praeguste tarbimis- ja liikumiseelis-

2060. aastal 1,2 miljonini. Eesti ühiskonda iseloo-

tusega panevad paika tuleviku käitumismustreid.

mustab eakate inimeste osatähtsuse suur kasv –

Kuigi nende laiemat mõju ei ole veel võimalik

2040. aastaks prognoositakse, et iga neljas inimene

tõestada, on vaevu tajutavate märkide vaatlemine

(25%) Eestis on vanem kui 65 eluaastat ning 2060.

oluline, sest need aitavad arutleda tulevikumuu-

aastal jõuab eakate osatähtsus 30%-ni. Tuleviku

tuste üle, mille tegelik mõju võib ilmneda kümneid

eakas on praegu vanuses 25+ ning inimeste väär-

aastat hiljem.

tused ja elukohavalik määravad ära selle, millised

Stsenaariumide koostamine koosnes lihtsus-

nad on eakatena 2060. aastal. Prognoos maalib

tatult kolmest etapist: valdkondlike muutuste

tuleviku Eestist Harjumaa ja Tartumaa keskse pildi –

koondamine, kõige tõenäolisemate või suurima

vähemalt 65% rahvastikust elab 2040. aastaks
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kahes suuremas linnaregioonis. Nendes kahes

rongisõidu kaugusele ja ka Riia senisest oluliselt

regioonis on seetõttu ka kõige suurem tööealise

lähemale. See võib aidata tasakaalustada muidu

elanikkonna osatähtsus ja kõige vähem eakaid

väga Harju ja Tartu regiooni keskset tulevikuprog-

(osatähtsus 20–21%). Teised maakonnad on kõik

noosi veel ühe keskusega.

kahaneva elanikkonnaga: Ida-Virumaal, Järva,
vähemalt 1/3 võrra ja elanikkond on riigi keskmi-

ühendused, nagu Rail Bal”tica,Rahvusvahelised
on olulised üleeuroopalise ühtekuuluvuse

sest vanem (Ida-Virumaal ja Lääne maakonnas on

tagamiseks, kuid ilma riigisisese kiire rongiliikluse

osatähtsus kõige suurem, kuni 40%).

samaaegse arenguta lisavad need vaid hoogu

Valga ja Jõgeva maakonnas väheneb rahvaarv

Elanike koondumist suurtesse linnadesse ja

juurde kolme suurema linnaregiooni edasisele

ülejäänud Eesti jätkuvat kahanemist soosib linna

kasvule ja süvendavad sellega trassist eemale

liste asulate kiirenev majanduskasv. Kasvutempo

jääva Eesti edasist kahanemist.

Tallinna ja Tartu linnapiirkonnas on pikaajaliselt
ületanud teiste Eesti regioonide kasvukiirust ning

Kahanevad piirkonnad on võimalus uustulnu

regioonide sotsiaal-majandusliku taseme erinevus

katele. Maailmas on praegu 258 miljonit sisse-

on üha suurenenud. Kui 1997. aastal moodustas

rändajat, kümnest sisserändajast kuus asuvad

Harjumaa SKP 55,2% kogu Eesti SKP-st, siis 2007.

elama Aasiasse või Euroopasse. Seejuures on ⅔

aastal oli see 59,6% ning 2017. aastal juba 63,7%.

sisserändajatest pärit samuti Aasiast või Euroo-

Kuigi pealinnaregiooni ennakkasvu teiste piirkon-

past. Alates 2000. aastast on rahvusvaheline

dadega võrreldes võib pidada tavapäraseks näh-

ränne hoogustunud ning 50% võrra suurenenud,

tuseks, on piirkondade arengu erinevused Eestis

kusjuures vaid 10% rändajatest on pagulased.

Euroopa suurimate seas. Pered, kuhu sünnivad

Soome linnastsenaariumid 2039 toovad olulise

lapsed, elavad pigem linnast väljas ja valivad

suundumusena välja sisserändajate liikumise

elukohaks suurema linna ümbruses asuva uus-

eelkõige väiksematesse linnadesse, mitte suur-

elurajooni. Statistika alusel võib vaevu tajutavate

tesse linnaregioonidesse. Sisserände olulisusele

märkidena täheldada ka noorte perede liikumist

rõhub ka FinEst Bay Area projekti toetav stsenaa-

maale, samuti eakate liikumist suurematest keskus

rium, mille kohaselt võiks tunneli avamise ja Aasia

test tagasi kunagisse kodukanti.

lennuühenduste arvu jätkuva kasvu korral olla

Taristuinvesteeringud, eelkõige kiired rongi

rände hulk Helsingi-Tallinna regiooni ligi 30 000

ühendused, võimaldavad toetada kestlikku

inimest aastas. Kuna erinevalt Helsingist on Tal-

ruumiplaneerimist. Taristu arendamine lähtub

linna eluasemeturg soodsam ja samal ajal vähem

Euroopa Liidu strateegiast muuta aastaks 2050

reguleeritud (puudub ulatuslik linnaüürikorterite

transpordisektor süsinikuvabaks. Taristu mõju

programm ja selged mehhanismid elanike kihistu-

võib olla ka vastupidine, kui see võimaldab kiireid

mise vältimiseks), siis võib tunneli avamine kaasa

ühendusi vaid suurte keskuste vahel ning võimen-

tuua kinnisvarahindade tõusu nii Tallinnas kui ka

dab sellega regionaalset tasakaalustamatust ja

kogu Harju regioonis. See muutus võib omakorda

ääremaastumist. Taristu arendamine lähtub EL-i

tõugata inimesed eelistama soodsamaid võimalusi

strateegiast muuta aastaks 2050 transpordisektor

teistes Eesti piirkondades või Eestist lahkuma.

süsinikuvabaks. Soome linnastsenaariumid 2039

Kliimamuutus kujundab ümber elanike elu-

pakuvad ühe stsenaariumina välja „Ühe tunni

koha- ja eluviisieelistusi, ehitatud keskkonna ja

Soome”, kus mugavate uute ühendustega on kõik

avaliku ruumi toimemehhanisme ja väljanäge-

peamised keskused tunni kaugusel. Eestis realisee-

mist. Kliimamuutus mõjutab Euroopa eri piirkondi

rub üks osa sellest stsenaariumist, kui valmib Rail

erinevalt. Lõuna- ja Kesk-Euroopas muutuvad

Baltica trass, mis toob Pärnu vähem kui tunniajase

sagedamaks kuumalained, metsapõlengud ja
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põuaperioodid. Põhja-Euroopa muutub oluliselt

Rahvusvaheline lennuliikluse assotsiatsioon

niiskemaks ja talvised üleujutused võivad saada

prognoosib, et aastaks 2036 lennureisijate arv

tavapäraseks. Kohanemisvõime tähendab regiooni

mitmekordistub, jõudes 7,8 miljardini aastas.

majanduslikku, sotsiaal-kultuurilist, institutsiooni

Elanike autoga läbitud kilomeetrite arv suureneb

list ja tehnoloogilist võimekust kliimamuutusest

2030. aastaks keskmiselt 23% (5,88 triljoni kilo-

tingitud ohtude vältimisel, aga ka uute võimaluste

meetrini). Näiteks Soomes liigub viiendik lastega

kasutamisel.

perekondi iga nädal mitme kodu vahel. Eestis on

Kliimamuutuse mõju võrreldes Lõuna-Euroopa

elukoha kaugus töökohast aastate jooksul pike-

piirkondadega on Eesti territooriumil mõõdukas,

nenud. Kui 1998. aastal oli keskmine töökoha

kuid Eesti kohanemisvõimet kliimamuutusega

kaugus elukohast 7,3 kilomeetrit, siis 2017. aastal

hinnatakse keskmisest nõrgemaks. 2100. aastani

11 kilomeetrit. Üha suureneva liikumisvajadusega

koostatud Eesti kliimastsenaariumide kohaselt

tegelemine on üks keskseid küsimusi ÜRO säästva

sagenevad ka Eestis üleujutused ja põuaperioodid,

arengu tegevuskava eesmärkide täitmisel 2030.

suureneb kaldaerosioon ja satuvad ohtu kalda-

aastaks. Peamise transpordivahendina kasutatakse

rajatised, lisaks peab olema valmis suuremateks

Eestis sisepõlemismootoriga isiklikku sõiduautot,

tormikahjustusteks.

kuid Euroopa Liidu pikaajalise strateegia kohaselt

Peale kliimamuutuse kujundab elukeskkonda
kliimaneutraalsust taotlevate eesmärkide täitmine,

peaks kogu transpordisektor olema 2050. aastaks
süsinikuvaba.

näiteks Euroopa Liidu pikaajaline strateegia 2050,

Suurenev liikumisvajadus, pikad vahemaad ja

mis toob muu hulgas kaasa näiteks hoonete, eel-

teenuse mugavus tõukavad tagant uute indivi-

kõige kortermajade ulatusliku renoveerimise ning

duaalsete liikuvusteenuste arengut (nt sõidujaga-

sisepõlemismootoriga autode vahetamise teiste

mine, autode ja tõukerataste lühirent). Sellistest

tehnoloogiate vastu, ühistranspordi ja teiste sääst-

uutest liikuvusteenustest nagu sõidujagamine on

vate liikumisviiside eelisarendamise.

eelkõige tänu selle suuremale kasutusmugavusele

Elanike tervisekäitumise kujundamisel ja tervi

kujunemas ühistranspordi konkurent. Esimesed

seriskide maandamisel on suur, kuid sageli vähe

isejuhtivad autod on tõenäoliselt suunatud sõidu-

tähtsustatud roll hästi planeeritud elukeskkonnal.

jagamisteenuste pakkumisele, kuna seda nähakse

Näiteks Helsingi linna koostatud jalgrattasõidu

nende peamise rakendusena. Prognoositakse, et

tasuvusuuringu kohaselt toetab rattataristusse

nende sõidukitega liikumine võib moodustada

investeerimine nii elanike tervist kui ka ligipääse-

aastal 2030 juba 40% erasõitude aastasest läbi-

tavust. Eriti oluline on liikumisharjumuste mõju

sõidust Euroopas. Isejuhtivate autode kasutamine

tervisele laste puhul, kes võrreldes varasemaga käi-

sõidujagamisteenuse pakkumiseks võimaldab

vad vähem õues ning keda viiakse kooli/lasteaeda

hoida kokku tööjõukuludelt ning langetada veelgi

üha enam autoga. Veerand esimese klassi lastest

teenuse hinda. See tähendab, et ühistranspordil

on ülekaalus või rasvunud. Elukeskkonna kvaliteet

on veelgi keerulisem kasutusmugavuse poolest

(ligipääsu puudumine rohealadele, müra ja valgus-

autodega (sh sõidujagamisega) konkureerida.

saaste) mõjutab ka vaimset tervist ja stressitaset.

Samuti muudab isejuhtivatele sõidukite tulek

Peaaegu kolmandik ehk 30,7% eestimaalas-

ruumikasutust, näiteks ehitatakse ümber parki-

test liigub vähem kui 15 minutit päevas jalgsi või

mismajad, hoonestatakse endised parkimisplatsid

jalgrattaga tööle või töölt koju. Euroopa Tervise

või leitakse neile uus funktsioon avaliku ruumina.

Foorumi stsenaariumide kohaselt muutub elanike

Töösuhted teisenevad, kaugtöö on üks olu-

tervisekäitumise jälgimine ja tervislike eluviiside

line tulevikus töötamise viis, mis ühtlasi pakub

toetamine vananevat ühiskonda ja suurenevaid

võimalust elada hajaasustuses. Euroopa Liidus

tervishoiukulusid arvesse võttes üha olulisemaks.

teeb tööealisest elanikkonnast korrapäraselt
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kaugtööd 5%. Hollandis (13,7%) ja Soomes (12,7%)
on kaugtöötajate osatähtsus üle kahe korra suurem kui Eestis (6%). Taanis ja Rootsis saab üle

oma kogukonnast ja maailmast. ⅔ lapsevanematest (keda on millenniaalide seas üle 53%) käivad

oma lastega üha rohkem peredele sobivatel üri-

poole töötajatest kasutada paindlikku tööaega.

tustel, niisiis ei lõpe üritustel osalemine pereelu

Paindliku tööaja ja töötaja autonoomia poolest

algusega. Kogemustele kulutavad oma sissetulekut

(30%) on Eesti Euroopa Liidus üheksandal kohal.

ka Eesti noored (vanus 16–24). Noorte kõige oste-

Kaugtöö osatähtsuse suurenemisel on mõju ela-

tumad tooted ja teenused olid transporditeenused

nike liikuvusele ja ruumikasutusele. 64% liikuvatest

(64%) ja ürituste piletid (63%). Kogemusteenusena

globaalsetest teadmustöötajatest valib oma töö-

saab käsitleda ka looduskülastuste populaarsust.

koha just asukoha, mitte aga organisatsiooni või

Noorte looduskasutuse uuringust selgus, et ¾

ettevõtte järgi. Kaugtöövõimalused ja töökohtade

noortest hindab kõrgelt võimalust viibida loodu-

järgnemine talentidele võib suurte keskuste ees

ses. Noored väärtustavad lõõgastust, mida pakub

anda arengueelise Eesti hajaasustusega ääre-

üksi või kaaslastega looduses olemine või füüsi-

maapiirkondadele, kuid konkreetsete asulate ja

line pingutus. Selline kogemustele ja ühistege

regioonide kasu sõltub elukeskkonna kvaliteedist,

vustele suunatud suundumus muudab avaliku

mida töötajatele suudetakse pakkuda.

ruumi sündmusterohkeks kohaks, kus toimuvad

Meie liikumist ruumis jälgib ja suunab üha roh-

kontserdid, spordiüritused (nt maratonid) ja muud

kem tehnoloogia. Digitaalsed platvormid on edu-

tegevused. Ühtlasi iseloomustab kogemusele suu-

kad eelkõige seetõttu, et nad suudavad koguda,

natud põlvkonda ka paindlikkus ja liikuvus tööelu

säilitada ning analüüsida suuri andmehulki ning

ja elustiili valikul. PwC uuringu (2012) järgi soovib

luua nendest uut väärtust. Seetõttu korraldavad

72% millenniaalidest karjääri jooksul välismaal töö-

kodanike valikuid (sh liikumist) nii digitaalses kui

tada. Enamasti piirdub välismaa vaid lääneriiki-

ka füüsilises ruumis üha enam algoritmid. Sihtkoha

dega, vaid 9% on nõus töötama Indias või Hiinas.

valikul mängivad suuremat rolli eri rakenduste

Millenniaalidele järgnev Z-põlvkond vahetab elu

soovitused – näha on valikuid, mis sobivad kasu-

jooksul tõenäoliselt keskmiselt 17 korda töökohta,

taja profiiliga või mis meeldivad tema sõpradele.

5 korda karjääri ja 15 korda kodu.

Sihtkohtadesse liikumine toimub samuti rakenduse

Eesti elukeskkonda kujundab liberaalne ruu-

soovitataval trajektooril. Algoritmide soovitusi

mikäsitlus, mille kohaselt avaliku ruumi peamine

pidevalt järgides tekivad passiivsed tarbijad, kes

roll on olla individuaalsetele hüvedele allutatud

valivad vaid ettekirjutatud valikute vahel.

tarbimis- ja sõitmisruum.

Ruumiandmetel on tulevikus oluline roll kasu-

Tallinnas on kaubanduskeskuste pinda ligi kaks

tajakogemuse mõistmisel ja kvaliteetsema ruumi

korda rohkem kui teiste Balti riikide pealinnades:

planeerimisel ainult juhul, kui omavalitsusel või

Tallinnas 0,8 m², Vilniuses 0,5 m² ja Riias 0,4 m²

riigil on andmetele ligipääs. Suurettevõtete kogu-

elaniku kohta. Tallinna parkimisuuringu käigus

tud andmete puhul on kodanikel vähe kontrolli

arvutati välja, kui palju brutopinda hõivavad Tal-

selle üle, mis eesmärgil neid andmeid kasutatakse

linna linnaosades parkimiskohad, sõiduteed ja

ja kellele edasi müüakse.

jalakäijatele mõeldud ruum (sh kõnniteed). Parki

Nooremate põlvkondade orienteeritus liikuvu-

mise ja sõiduteede brutopind on üle kahe korra

sele ja kogemustele kujundab ümber elamise ja

suurem jalakäijatele mõeldud brutopinnast. Lisaks

vaba aja veetmise viise. Uuest põlvkonnast ¾ (eel-

on parkimiseks ja sõiduteedeks mõeldud bruto-

kõige nn millenniaalid, vanus 18–34 aastat) soovib

pind enamikus linnaosades kaks korda suurem ka

oma raha kulutada asjade asemel kogemustele.

eluhoonete brutopinnast. Kiirelt kasvanud eeslin-

⅘ sellest vanusegrupist osaleb korrapäraselt eri

nades on krundivälist avalikku ruumi planeeritud

üritustel, kuna neile on tähtis kohtuda inimestega
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peaks 50% olema kasutuses avaliku ruumina, kuid

võrgustik, kogukonnaaiad, aga ka omavalitsuste

selle eesmärgi täidavad vähesed asulad.

kaasav eelarve, mille kaudu on viidud ellu avaliku

Tuues paralleeli sotsiaalmeediaga, võib ava-

ruumi projekte. Avaliku ruumi tulevik oleneb sellest,

likku ruumi kirjeldada kui hiiglaslikku platvormi.

kas ja kuidas leitakse tasakaal nende kahe ideaali

Avaliku ruumi traditsiooniline ühiskondlik roll on

vahel – piisavalt vabadust ja individuaalsust ning

olnud kokku tuua huvigruppe ja võimaldada kohtu

ühtlasi sidet oma kogukonna ja kultuuriga.

mist ka nendega, kes on meist erinevad. Samamoodi nagu on probleem võrgumeedia killustatus,
kui eri grupid ei soovi osaleda ühiskondlikus dialoogis, on füüsilise ruumi demokraatliku toimi-

Eesti 2050 stsenaariumid
Kristi Grišakov, Mihkel Kaevats
(stsenaariumitekstid)

misega probleem, kui puudub avalik ruum, kus
oleks võimalik kokku puutuda eri tausta ja vaa-

Eelnevalt kirjeldatud muutuste mõju näitlikus

detega inimestega. Seetõttu on üha olulisemaks

tamiseks on koostatud neli stsenaariumi. Need on

muutumas avaliku ruumi kvaliteet, võime pakkuda

avastuslikud ja illustreerivad üksteisest võimalikult

tegevusi eri vanuserühmadele ning tuua inimesi

erinevaid tulevikutrajektoore. Avastuslikud stse-

kokku ühisteks rituaalideks.

naariumid erinevad teistest stsenaariumitüüpidest

Ruumi (sh avaliku ruumi) tulevikku kujundavaid

(prognoosidest ja normatiivsetest stsenaariumi-

tegureid saab lihtsustatult jagada kaheks – kogu-

dest) sellepoolest, et keskenduvad eri muutujate

kondlikeks ja liberaalseteks. Kaubandus-, parkla- ja

koosmõjule ega määra kindlaks konkreetset ees-

sõiduteepinna ülekaalu loetakse (avaliku) ruumi

märki, mis peab kõigis stsenaariumides olema

planeerimisel liberaalse ruumikäsitluse domineeri

saavutatud. Avastuslike stsenaariumide roll on

mise üheks sümptomiks. Liberaalset ruumikäsit-

näitlikustada iga telje võimalikke äärmusi, mis ei

lust iseloomustab kodanike suur vabadus valikute

pruugi tegelikkuses kirjeldatud viisil realiseeruda.

tegemisel, kuid kodanikke nähakse eelkõige eri

Näiteks avaliku ruumi puhul on raske ette kujutada

teenuste tarbijana. Selle ruumikäsitluse kohaselt

täielikult individualistlikku (liberaalset) või täielikult

on ühiskondlikult aktsepteeritav, et kodanik lii-

kogukondliku kasutust, küll aga võidakse kalduda

gubki ainult privaatsfääris (st autos, mitte ühis

rohkem ühte või teise suunda.

transpordis) või isoleerib end kõrgete aedade taha.

Stsenaariumide teljed on valitud selliselt, et

Samuti seostatakse tuleviku targa linna kontsept-

need haaravad kombineeritult nii laiemal skaalal

siooni peamiselt liberaalse ruumikäsitlusega, kus

Eesti asustusstruktuuris toimuvaid muutusi kui ka

kodanikud „kauplevad” oma andmetega, saades

kitsamal skaalal avaliku ruumiga toimuvat. Üle-

vastutasuks võimaluse ruumi või teenust kasutada.

maailmse haardega muutusi (nt kliimamuutus,

Liberaalsele ruumikäsitlusele vastanduva kogu-

isejuhtivad sõidukid) kasutatakse tulevikulugu-

kondliku avaliku ruumi sümboliks võib pidada

des valikuliselt selleks, et illustreerida muutuste

lauluväljakut, aga ka linnade keskväljakuid ja

koosmõju tagajärgi. Stsenaariumides mainitud

asumi
festivale. Kogukondliku ruumikäsitluse

õnneindeks ei ole konkreetne indeks, vaid tuleviku-

kohaselt on oluline kodanike ühine jagatud iden-

maailmas kasutatav uus indeks, mis kombineerib

titeet, mitte individuaalsed eripärad. Avalik ruum

vastutustundliku majanduskasvu, säästva arengu

on koht, kus jagatud identiteeti võimendada ja

näitajad ja inimeste hinnangu oma elu õnnelikku-

ühisrituaalide abil taasluua. Kogukondlikku ruumi

sele ning füüsilisele ja vaimsele tervisele.

käsitlust toetavad näiteks EV100 programm „Hea
avalik ruum”, mille käigus uuendatakse linnade
keskväljakud ja peatänavad, ning talgukultuur,
nt „Teeme ära” talgupäevad, avalik matkaradade
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Tulevikustsenaariumide põhiteljed on

dustegevuse mitmekesistamiseks suunatakse

asustusstruktuur ja avalik ruum

investeeringuid kahanevatesse keskustesse ja

Kahe telje ristumisel tekib neli stsenaariumi. Eesti

hajaasustusse. Praegu elab linnalistes ja väike-

elu tulevikus kirjeldatakse lugude kaudu. Stse-

linnalistes asustuspiirkondades 69% rahvastikust,

naariumilood kirjeldavad tulevikku olevikuvormis,

Tallinna, Tartu ja Pärnu maakonnas 45% rahvas

kas üldise kirjelduse või mõne tegelase silme läbi.

tikust. Aastal 1989 elas linnalistes asustuspiirkon-

Stsenaariumid kirjutatakse taotluslikult reljeefsete

dades 71% rahvastikust. Statistikaameti 2019. aasta

lugudena, et tuua välja nende erinevused ning ärgi-

rahvastikuprognoosi baasstsenaariumi järgi on

tada lugejat kaasa mõtlema. Stsenaariumide ees-

nende nimetatud kolme maakonna rahvastiku

märk on teadvustada võimalike muutuste tagajärgi.

osatähtsus 2040. aastaks 71%.
Avaliku ruumi telg näitab avaliku ruumi rolli

Asustusstruktuuri telg näitab elanike elukohavalikut ja regionaalse arengu suundumust. Telje

ühiskonnas, keskendudes spetsiifilisemalt and-

ülemine ots lähtub prognoosidest, mille koha-

mete, liikuvuse ja ligipääsetavuse küsimustele.

selt rahvastik koondub suurematesse linnadesse.

Telje individuaalse ruumi otsas on tavakodanikul

Seejuures kasvavad hoogsamalt linnaregioonid,

ligipääs avalikule ruumile ja teenustele vastavalt

kuid linnakeskuste kasv jääb pigem mõõdukaks.

isiklikule tarbimisvõimekusele. Ligipääs and-

Telje alumine ots (elu maal) lähtub tasakaalus

metele, liikuvusteenustele ja avalikule ruumile

tatud regionaalsest arengust, kus linnaliste

(nt rohealad) oleneb sissetulekust ja sotsiaalsest

asustuspiirkondade rahvastik protsentuaalselt ei

staatusest. Telje jagatud ruumi otsas on kõigile

kasva või pigem kahaneb. Selle suundumuse ellu

ühiskonnaliikmetele tagatud võrdne ligipääs ava-

rakendumiseks on vaja linnade konkurentsieelise

likule hüvele nii andmete, avaliku ruumi kui ka

tasakaalustamist, näiteks hajainnovatsiooni näol,

liikuvusteenuste puhul. Kogukonna liikmeks olek

kus innovatsiooniprojektide, teenuste ja majan-

ja ühistegevustesse panustamine on väärtustatud.

1. Vabatahtlikult linnadesse sunnitud Eesti
Rahvastik linnades:

80%

Varanduslik kihistumine:

suur

Ruumiline ebavõrdsus:

suur

Hea avalik ruum:

privilegeeritutele

Andmed:

suurettevõtetel „kõikenägev silm”, õigused ebavõrdselt jaotunud

Ühiskonna kulutused baastaristule:

suured ja kasvavad

Sotsiaal-majanduslik efektiivsus:

vähene

Säästva arengu eesmärgid:

ei ole saavutatud, kuigi mõni valdkond on teistest tugevam

„Nähtamatu käe” juhtimisel on eestlased ja ka

Puuduvate kesklinnade asemel saadakse kokku

üsna paljud uuseestlased kogunenud Tallinna,

kauba- ja meelelahutuskeskustes. Linnaväljakute

Tartu ja Pärnu linnaregiooni – hoogne elamuaren-

asemel vajatakse parklaid ja laiu teid, sest tavaline

dus on haaranud linnalähedased põllud, kuid aja-

eestlane ei taha näha vaeseid ja võõraid. Pealegi on

loolised linnad ise ei ole samas tempos kasvanud.

tänaval ohtlik. Regioonid on tugevalt kihistunud:
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jõukam rahvas elab heade koolide, tenniseklubide

liduse ja vaesust laiskusega. Nende n-ö laisemate

ja kaunite rohealade piirkonnas, mille ümber on

andmed on igaühele müügiks, peenem rahvas

aed ja valvurid. Linnad ise on rõhuvas osas vaeste

maksab teatava privaatsuse eest suurettevõtetele

ja uussisserändajate elukorterite päralt, äärelinna

lunaraha. Ühiskonda vaevavad elustiilihaigused

des on kehvad koolid, kehvad ühendused ja ohtlik

ja kuivõrd puudub toetav küünarnukitunne, siis

õhtuti väljas käia. Tallinn ja Pärnu on hästi maail-

tunneb suurem osa eestimaalasi end üksikuna.

maga ühendatud – Helsingi tunnel ja Rail Baltica

SKP asemel ühiskonna edukuse peamiseks mõõdu

loovad hea ühenduse neile, kes selle eest maksta

puuks saanud õnneindeksis on Eestis mitu aastat

jaksavad. Ent Tartussegi saab kiirelt rongiga või

järjest kukkunud ning langemist ei pidurda ka suu-

isikliku droonikapsliga. Inimestel ei ole märkimis-

remat ühtsust taotlevad kampaaniad.

väärset ühistunnet, pigem õigustatakse rikkust tub-

2. Ühe tunni Eesti
Rahvastik linnades:

80%

Varanduslik kihistumine:

väike

Ruumiline ebavõrdsus:

väike

Hea avalik ruum:

jagatud ja ligipääs tagatud

Andmed:

igaühe omad, õigused on kaitstud

Ühiskonna kulutused baastaristule:

suured, aga võrdsemalt jagatud

Sotsiaal-majanduslik efektiivsus:

keskmisest suurem

Säästva arengu eesmärgid:

oleme maailmas eeskujuks

Põhjaliku regionaalse planeerimise tulemusena

kombineerides. Linnades on elamuslik tänava- ja

on terves Eestis elamuarendus ja liikuvusteenused

katkematu rohevõrgustik, mis aitab kliimakriisiga

omavahel seotud, mistõttu on esmajärgus ehita-

kohaneda, ning avalikus ruumis toimub palju möö-

tud rongiühendusega kohtadesse. Arendajatele

dujate tähelepanu paeluvaid tegevusi. Rakendatud

tundus see alguses liiga piirav, aga inimesed on

on nn 8–80 põhimõte, mis tähendab, et nii 8- kui ka

rahul ega igatse sõltuvust isiklikust sõidukist. Igal

80-aastased saavad avalikus ruumis kõrvalise abita

linnaregioonil on oma nägu ja keskused, mis töö-

liikuda. Räägitakse palju vaimse tervise hoidmisest

tavad ringmajanduse põhimõttel. Uue ärkamise on

ja ollakse tähelepanelikud, kui lähedasel inimesel

läbi teinud kunagine murelaps Ida-Virumaa, mis

võivad rasked ajad olla. Inimesed on kogukondli-

on esmalt kunstnike ja seejärel idusektori sinna

kult pühendunud mõnele varem avalikule võimule

kolimise tulemusena nüüd Eesti atraktiivsemaid

kuulunud tööle: aidatakse kõige nooremaid ja

ja kosmopoliitsemaid elupiirkondi, kus on teine

kõige vanemaid, rajatakse ühisaedu, kujundatakse

kodu nii Peterburi, Eesti kui ka teiste maade loov

tänavaid ja hoove. Suuremates linnades läheb

inimestel. Eestimaalastele meeldib aega veeta

uussisserändajatel sisseelamine üsna ladusalt,

parkides ja linnaväljakutel, kuhu nad liiguvad

ehkki väiksemates kohtades võidakse neile ikka

parajasti sobivaima liiklusvahendiga – trammiga,

viltu vaadata. Õnneindeksis on Eesti suhteliselt

isejuhtiva kapsliga, vesinikrattaga või kõiki neid

eesotsas ja viimased paar aastat isegi tõusnud.
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3. Krattide ja marakrattide Eesti
Rahvastik linnades:

70%

Varanduslik kihistumine:

suur

Ruumiline ebavõrdsus:

väga suur

Hea avalik ruum:

privilegeeritud, jagatud või olematu, vastavalt kohaliku omavalitsuse võimetele

Andmed:

koondunud suurte ettevõtete kätte, aga suur küberkuritegevus

Ühiskonna kulutused
baastaristule:

suured ja ebavõrdselt jaotatud

Sotsiaal-majanduslik
efektiivsus:

väga vähene

Säästva arengu eesmärgid:

mõni väiksem omavalitsus on suutnud täita, tervikuna pilt kehv

Eestis on suured ja väiksemad keskused, mil-

oma veaks. Paljud varakamad inimesed elavad

lest võimekamad püüavad leida oma nägu – kes

hajali, sest kliimakriis on isu linnades elada kustu-

püüab tähelepanu kõrgtehnoloogilisi lahendusi

tanud: armastatakse öelda, et õige eestlane elab

pakkudes, kes meelitab enda juurde aina rohkem

ikka oma aia ja põllulapiga majas. Kogukondlikku

vanemaid inimesi, kes tegeleb digiteeritud agro-

lähenemist harrastavad „hipid”, nii-öelda korralik

tootmisega. Samal ajal on ka üpris mahajäänud

inimene üritab aga ikka naabrist parem olla. Tänu

kante, kus peamine tööandja on pankrotti läinud ja

hajusale asustusele pole avaliku ruumi kvaliteet

abi pole kuskilt näha. Seal jäävad silma vaid suur

suurem asi, pigem eelistatakse raha maanteedesse

ettevõtetele kuuluvad tuulikud ja päikesepaneelid,

panna. Need on eri kvaliteediga, kunagiste ambit-

aga neid käitavad spetsialistid ei ole kohaliku rahva

sioonikate taristuprojektide ebaõnnestumisest on

seast. Uussisserändajad on jagunenud üle terve

õpitud, et pole mõtet liiga suurelt üritadagi. Ise-

riigi ja just väiksemates kohtades leidub neid roh-

juhtivate autode ja transpordidroonide pakkujaid

kem – seal on rohkem pakkumist väga väikse pal-

on erinevaid, nii et peenemale rahvale on saadaval

gaga töödele, mida kohalikud ise taha või ei jaksa

hea teenus, vaesem rahvas aga vaatab, kuidas

teha – samal ajal vajavad aina vananevad asulad

saab – päris tihti saab vastu näppe. Õnneindeksis

eriti just sotsiaaltöötaja abi. Eriti halb lugu on sõl-

on Eesti keskpärane järelelohiseja.

tuvushaiguste ja HIV-ga, mida peetakse igaühe
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4. Isemajandav Eesti
Rahvastik linnades:

60%

Varanduslik kihistumine:

väike, aga ühiskond pole kuigi rikas

Ruumiline ebavõrdsus:

esineb paikkonniti

Hea avalik ruum:

võimas rohevõrgustik, aga vähem linnalist keskkonda

Andmed:

igaühe omad, tugevad küberkogukonnad

Ühiskonna kulutused baastaristule:

suured, aga võrdsemalt jagatud

Sotsiaal-majanduslik efektiivsus:

keskmisest väiksem, aga võrdselt jagatud

Säästva arengu eesmärgid:

oleme teistest veidi ees

Kliimakatastroofi, kaugtöövõimaluste ja uus

Sotsiaal-majanduslikult on suur rõhk omakasva-

kogukondliku majanduse tulemusena on suur osa

tatud toidul, oma 3D-prinditud asjadel ja ühis-

eestlasi kolinud maale, mõne väiksema tõmbe-

tulisel energiatootmisel. Just nagu kunagistes

keskuse lähedale. Vajadusi teenuste järele rahul-

taludes, tehakse päris palju ära ise ja pereringis.

davad nii digitaalsed lahendused kui ka korralik

Terve Eesti on ühendatud raudteevõrguga, mis

talgukultuur ja naturaalmajandus – inimesed aita-

on üsna hästi seotud ka mitmesuguste „viimase

vad üksteist pidevalt, kuigi ka pisut sunnitult, sest

kilomeetri” lahendustega, mille seast saab valida

väike riik ei suuda nii hajali elavatele inimestele

sobiva ja taskukohase liikumisviisi. Avalik ruum on

kõike vajalikku tagada. Omajagu sõltub toimetulek

pigem looduslik keskkond ja looduses aktiivselt

ja teenuste kvaliteet ka kogukonna võimekusest:

liikumisest on saanud eestluse lahutamatu osa.

kus on häid eestvedajaid, seal elu edeneb, kuid

Eesti on Euroopas kuulus oma elujõuliste metsade

kahjuks esineb ka vastupidist. Peale järelelonki

ja puhaste randade poolest. Õnneindeksis on Eesti

jate on ka teisitimõtlejaid, kes peavad muud rah-

tubli, tõusis hiljuti mitu kohta, aga nüüd paistab, et

vast väärituks. Uussisserändajaid on kõikjal, eriti

klaaslagi on ees. Tühja neist indeksitest, elu on ju

kogukondades, kes on uute tulijate kasulikkusest

mõnus, mõtlevad eestimaalased omakeskis, ning

aru saanud. Neist peetakse väga lugu, sest nad

panevad suitsusauna küdema.

panevad õla alla seal, kus meil omal jõudu napib.
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LISA 1.

EIA autorid 1995-2020
Nr.

Nimi

EIA aasta

Kordi

1.



Ellu Saar

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2002, 2006, 2007, 2008,
2009, 2014/2015, 2016/2017

14

2.



Jelena Helemäe

1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009,
2016/2017

12

3.



Erik Terk

1995, 1999, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010/2011, 2012/2013,
2014/2015, 2016/17

11

4.



Raul Eamets

1995, 1996, 1998, 1999, 2007, 2008, 2010/2011, 2014/2015,
2016/2017

9

5.



Rein Vöörmann

1995, 1996, 2000, 2001, 2001, 2003, 2006, 2007, 2009,

9

6.



Marju Lauristin

1998, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015

8

7.



Raivo Vetik

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2014/2015

8

8.



Krista Loogma

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2010/2011, 2014/2015

7

9.



Leeni Hansson

1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2006, 2009

7

10. 

Triin Vihalemm

1999, 2001, 2003, 2007, 2008, 2010/2011, 2016/2017

7

11.

Aili Aarelaid

1996. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002

6

12. 

Mati Heidmets

1998, 1999, 2006, 2007, 2010/2011, 2012/2013

6

13. 

Peeter Vihalemm

2006, 2007, 2008.2010/2011, 2012/2013, 2014/2015

6

14. 

Aado Keskpaik

1995, 1996, 1997, 1998, 2012/2013

5

15. 

Anu Narusk

1995, 1996, 1997, 1998,1999

5

16. 

Anu Realo

1995, 2008, 2010/2011, 2012/2013, 2016/2017

5

17. 

Erle Rikman

1999, 2001, 2003, 2007, 2014/2015

5

18. 

Georg Sootla

1995, 2000, 2002, 2009, 2014/2015

5

19. 

Indrek Tart

1999, 2000, 2001, 2002, 2003

5

20. 

Jüri Saar

1999, 2000, 2001, 2002, 2012/2013

5

21. 

Mikko Lagerspetz

1999, 2001, 2002, 2003, 2007

5

22. 

Urmas Varblane

2007, 2009, 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017

5

23. 

Veronika Kalmus

2007, 2008, 2009, 2012/2013, 2019/2020

5

24. 

Airi-Alina Allaste

2000, 2001, 2002, 2006

4

25. 

Avo Trumm

1998, 2007, 2008, 2014/2015

4
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26. 

Juhan Kivirähk

2001, 2006, 2007, 2012/2013

4

27. 

Luule Sakkeus

1995, 2008, 2012/2013, 2016/2017

4

28. 

Mare Ainsaar

1996, 2001, 2002, 2010/2011, 2014/2015

4

29. 

Marge Unt

2001, 2002, 2005, 2009

4

30. 

Viive Ruus

1995, 1996, 1997, 1998

4

31. 

Allan Puur

1995, 2012/2013, 2016/2017

3

32. 

Andra Siibak

2008, 2009, 2019/2020

3

33. 

Andres Võrk

1995, 2008, 2012/2013

3

34. 

Andri Ahven

1995, 1996, 1997

3

35. 

Anu Masso

2003, 2008, 2010/2011

3

36. 

Anu Toots

1995, 2012/2013, 2014/2015

3

37. 

Dagmar Kutsar

1997, 1999, 2008

3

38. 

Gerli Paat

1995, 2008, 2009

3

39. 

Indrek Ibrus

2014/2015, 2016/2017, 2019/2020

3

40. 

Jüri Sepp

2006, 2007, 2012/2013

3

41. 

Kaire Põder

2012/2013, 2014/2015, 2016/2017

3

42. 

Kairi Kasearu

2007, 2008, 2014/2015

3

43. 

Kristiina Lindemann

2008, 2009, 2014/2015

3

44. 

Marje Josing

1995, 1996, 1997

3

45. 

Priit Järve

1995, 1996, 1997

3

46. 

Rein Ruutsoo

1998, 1999, 2001

3

47. 

Silja Lassur

1995, 2012/2013, 2014/2015

3

48. 

Taimi Tulva

2001, 2002, 2003

3

49. 

Triin Lauri

2012/2013, 2014/2015, 2016/2017

3

50. 

Ain Aaviksoo

2007, 2008, 2009

3

51. 

Ahto Oja

2014/2015, 2019/2020

2

52. 

Airi Värnik

2001, 2002

2

53. 

Aksel Kirch

1995, 1998

2

54. 

Alari Purju

2008, 2012/2013

2

55. 

Andres Kerge

1995, 1996

2

56. 

Annika Väiko

2016/2017, 2018/2019

2

57. 

Antti Roose

2014/2015, 2019/2020

2

58. 

Arko Olesk

2014/2015, 2019/2020

2

59. 

Eda Heinla

2002, 2003

2

60. 

Ene-Margit Tiit

1999, 2008

2

61. 

Garri Raagma

1995, 1996

2

62. 

Hans Orru

2014/2015, 2019/2020

2
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63. 

Helje Kaldaru

2008, 2012/2013

2

64. 

Jüri Kõre

1996, 1997

2

65. 

Kadri Leetmaa

2016/2017, 2019/2020

2

66. 

Kadri Täht

2001, 2002

2

67. 

Kati Orru

2014/2015, 2019/2020

2

68. 

Kristi Raik

2000, 2001

2

69. 

Kristina Kallas

2007, 2016/2017

2

70. 

Külliki Tafel-Viia

2014/2015

2

71. 

Linnar Viik

1996, 1997

2

72. 

Mare Leino

2001, 2002

2

73. 

Margarita Kazjulja

2009

2

74. 

Margit Keller

2001, 2008

2

75. 

Marika Kirch

1999, 2000

2

76. 

Mari-Liis Jakobson

2014/2015, 2016/2017

2

77. 

Marti Taru

2001, 2003

2

78. 

Martin Ehala

2014/2015, 2016/2017

2

79. 

Peeter Ernits

1995, 1996

2

80. 

Pille Pruulman-Vengerfeldt

2006, 2008

2

81. 

Rainer Kattel

2014/2015, 2016/2017

2

82. 

Raivo Vilu

2001, 2002

2

83. 

Reelika Leetmaa

1995, 2012/2013

2

84. 

Tiit Tammaru

2014/2015, 2016/2017

2

85. 

Vello Pettai

2010/2011, 2012/2013

2

86. 

A. Kurbatova

2006

1

87. 

A. Viia

2006

1

88. 

Aet Annist

2017

1

89. 

Age Poom

2019/2020

1

90. 

Aili Kelam

1999

1

91. 

Aine Ramonaite

2010

1

92. 

Aino Kiis

2003

1

93. 

Alasdair Reid

2010/2011

1

94. 

Talis Tammur

2017

1

95. 

Anastassia Zabrodskaja

2017

1

96. 

Andreas Ventsel

2019

1

97. 

Andres Ellamaa

1995

1

98. 

Andris Kangro

2010/2011

1

99. 

Andrus Lipand

1996

1
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100. 

Andrus Saar

2009

1

101. 

Anna Verschik

2017

1

102. 

Anne Tiko

2003

1

103. 

Anneli Kaasa

2008

1

104. 

Anneli Kährik

2016/2017

1

105. 

Anneli Külaots

1998

1

106. 

Annika Uudelepp

2015

1

107. 

Anu Tõnurist

2015

1

108. 

Arvydas Matulionis,

2010/2011

1

109. 

Arvo Kuddo

1995

1

110. 

Asko Lõhmus

2019/2020

1

111. 

Astrid Saava

2009

1

112. 

Aune Valk

2017

1

113. 

Ave Roots

2010/2011

1

114. 

Barbi Pilvre

2002

1

115. 

Bianka Plüschke-Altof

2019/2020

1

116. 

Bradley Loewen

2019/2020

1

117. 

Clemens Buchen

2012

1

118. 

Dago Antov

2019

1

119. 

Daunis Auers,

2010

1

120. 

Egert Vandel

2015

1

121. 

Eha Rüütel

2002

1

122. 

Eike Hindov

1995

1

123. 

Eiki Berg

2000

1

124. 

Elo Kiivet

2019

1

125. 

E-L. Roosmaa

2007

1

126. 

Ene Käärik

1999

1

127. 

Ene Palo

2001

1

128. 

Eneken Laanes

2016/2017

1

129. 

Epp Lankots

2019/2020

1

130. 

Epp Remmerlg

1997

1

131. 

Erkki Karo

2015

1

132. 

Eva- Maria Asari

2016/2017

1

133. 

Evald Mikkel

2000

1

134. 

Eve Mägi

2009

1

135. 

Eve-Liis Roosmaa

2009

1

136. 

Gabrielle Hogan-Bruun

2010

1
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137. 

Harri Moora

2009

1

138. 

Heido Vitsur

2009

1

139. 

Heigo Kadakmaa

2000

1

140. 

Helen Poltimäe

2009

1

141. 

Helen Sooväli-Sepping

2019/2020

1

142. 

Heli Zilensk

2002

1

143. 

Heli Tooman

2002

1

144. 

Helina Maasing

2017

1

145. 

Helle Kukk

2003

1

146. 

Henrik Dobewall

2010

1

147. 

Ineta Dabašinskienė

2010

1

148. 

Inger kraav

2009

1

149. 

Ingmar Pastak

2019/2020

1

150. 

Iris Pettai

2002

1

151. 

Ivar Raig

2001

1

152. 

J. Hämmal

2006

1

153. 

Jaan Maasing

2017

1

154. 

Jaanus Terasmaa

2015

1

155. 

Jana Krimpe

2003

1

156. 

Jarno Habicht

2008

1

157. 

Jerome N. McKibben

2017

1

158. 

Johanna Pirrus

2019

1

159. 

Jolanta Aidukaite

2010

1

160. 

Juris Krumins

2010

1

161. 

Juhan Sillaste

1997

1

162. 

Jüri Saarniit

1996

1

163. 

Kaarel Haav

2002

1

164. 

Kadri Ukrainski

2015

1

165. 

Kai Saks

2008

1

166. 

Kaia Philips

2000

1

167. 

Kaija-Luisa Kurik

2019/2020

1

168. 

Kaido Jaanson

1999

1

169. 

Kaie Kerem

2012

1

170. 

Kaire Lõhmus

2003

1

171. 

Kaja Kumer-Haukanõmm

2016/2017

1

172. 

Kaja Peterson

2009

1

173. 

Kalev Katus

1995

1
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174. 

Kalev Sepp

2019

1

175. 

Kati Hammer-Pratka

2000

1

176. 

Katri Tammekand

2003

1

177. 

Katrin Kello

2010

1

178. 

Katrin Männik

2012

1

179. 

Keiti Kljavin

2019

1

180. 

Keiu Telve

2017

1

181. 

Kert Valdaru

2017

1

182. 

Kristi Grišakov

2019

1

183. 

Kirsti Nurmela

2009

1

184. 

Klara Hallik

1999

1

185. 

Kristiina Praakli

2017

1

186. 

Kristina Grau

2003

1

187. 

Kristina Reinsalu

2008

1

188. 

Kärt Vaarmari

2019/2020

1

189. 

Külli Sarapuu

2015

1

190. 

Külli Taro

2015

1

191. 

Külliki Korts

2007

1

192. 

Laura Aaben

2015

1

193. 

Laura Kirss

2009

1

194. 

Lauri Mälksoo

2017

1

195. 

Leen Rahnu

2017

1

196. 

Liina Remm

2019/2020

1

197. 

Liina-Mai Tooding

2001

1

198. 

Liisa Puusepp

2015

1

199. 

Liili Abuladze

2017

1

200. 

Maarja Lõhmus

2009

1

201. 

Maarja Saar

2015

1

202. 

Maarja Siiner

2010

1

203. 

Mai Luuk

2002

1

204. 

Maie Kiisel

2008

1

205. 

Mait Lang

2019

1

206. 

Margit Sutrop

2009

1

207. 

Margus Hendrikson

1996

1

208. 

Margus Pensa

2015

1

209. 

Margus Tiru

2017

1

210. 

Margus Vetsa

2015

1
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211. 

Marek Tamm

2017

1

212. 

Mari Järvelaid

2003

1

213. 

Mari Jüssi

2012/2013

1

214. 

Mari Pashkov

2009

1

215. 

Maria Ulfsak

2002

1

216. 

Marika Ratnik

2002

1

217. 

Mari-Liis Madisson

2019

1

218. 

Marion Pajumets

2017

1

219. 

Marin Laak

2015

1

220. 

Marit Ruuda

2002

1

221. 

Marko Sõmer

2015

1

222. 

Mart Kivimäe

2002

1

223. 

Martin Gauk

2015

1

224. 

Martin Küttim

2015

1

225. 

Martin Mölder

2012

1

226. 

Maryna Tverdostup

2017

1

227. 

Meilute Ramonienė

2010

1

228. 

Merlin Rehema

2019

1

229. 

Mihkel Kaevats

2019

1

230. 

Mihkel Kangur

2015

1

231. 

N. Derman

2006

1

232. 

O. Lillestik

2007

1

233. 

Olav Aarna

2002

1

234. 

Oliver Roots

2003

1

235. 

Ott Pärna

2007

1

236. 

Paavo Palk

1999

1

237. 

Peeter Järvelaid

1999

1

238. 

Peter Torop

2017

1

239. 

Piret Kuldna

2009

1

240. 

Piret Viires

2015

1

241. 

Ragne Kõuts-Klemm

2019

1

242. 

Raimo Pajula

2015

1

243. 

Ramūnas Vilpišauskas1

2010

1

244. 

Raul Kalvo

2019/2020

1

245. 

Raul Allan Kiivet

2012

1

246. 

Rein Ahas

2017

1

247. 

Renee Puusepp

2019/2020

1
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248. 

Ringa Raudla

2015

1

249. 

Rivo Noorkõiv

2009

1

250. 

Robert Phillipson

2010

1

251. 

Ronald Gutmann

2015

1

252. 

Siim Raie

2019/2020

1

253. 

Siim Vahtrus

2019/2021

1

254. 

Siim Sikkut

2009

1

255. 

Siiri Silm

2017

1

256. 

Svetlana Djackova

2010

1

257. 

T. Roosalu

2006

1

258. 

Tauri Tuvikene

2019/2020

1

259. 

Tero Autio

2010

1

260. 

Tiia Paas

2007

1

261. 

Tiia Püss

1998

1

262. 

Tiina Hakman

2001

1

263. 

Tiina Randla

2001

1

264. 

Tiit Vaasma

2015

1

265. 

Tiiu Koff

2015

1

266. 

Toomas Paaver

2019/2020

1

267. 

Triin Talk

2019/2020

1

268. 

Triin Roosalu

2012

1

269. 

Tõnu Oja

2019/2020

1

270. 

Tõnu Viik

2017

1

271. 

Uku Varblane

2012

1

272. 

Veiko Lember

2015

1

273. 

Veiko Sepp

2009

1

274. 

Veiko Spolitis

2010

1

275. 

Viktorija Zilinskaite;

2010

1

276. 

Viktor Trasberg

2009

1

277. 

Violeta Kaledaite

2010/2011

1

278. 

Virve-Ines Laidmäe

1999

1

279. 

Vlada Stankuniene

2010

1

280. 

Voldemar Kolga

2001

1

281. 

Zenonas Norkus

2010/2011

1

282. 

Mart Rannut

2016/2017

1
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