
Euroopa Liidu tööturg seisab tule vi kus sil mitsi 
oluliste kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete prob-
lee midega. Vana nev elanikkond vähendab töö-
jõu pak ku mist ning tehnika kiire areng ja jär jest 
suu re nev nõudlus erioskuste järele mõju ta vad 
tööturul vajatavate kutsealade ja ameti koh tade 
esindajaid. Seepärast on üks pea misi poliitika-
kujun dajate ees seis vaid üles an deid kindlaks 
teha tegelik (struk tuurne) tööjõupuudus, mida 
ei saa rahul dada kohaliku tööjõu arvelt isegi 
hästi toi miva tööturu tingimustes või soo dus ta-
des näi teks tööjõuvahendust või investeerides 
hari dusse/ koolitusse. Kuigi sisseränne kol man-
da test riikidest ei ole Euroopa majan dus prob-
lee mide lahendamise võluvits, siis pee takse 
seda võimalikuks tööjõupuuduse lee ven da mise 
vahendiks. Võõrtöötajate ligi mee li ta mise ühe 
peamise põhjusena nime ta vad poliitikakujundajad 
ja töö andjad just tööjõu- ja oskustöötajate puudust.1

Sihipärase töörände poliitika välja töö ta mise 
eel du seks on tööjõupuuduse ula tuse välja selgi ta-
mine ja hin damine. See tõttu on äär mi selt oluline 
analüüsida riik lik ke töö turu vajadusi, et teha 
kindlaks puu du jää gid ja jälgida turu arengu suun-
du musi. Sel lel ees märgil viis Euroopa rände võrgus-
tik, Euroopa Komisjoni eest veda mi sel, 2015. aastal 
läbi uuringu “Töö jõu puu duse kind laks määramine ja 

vajadus kol man datest rii ki dest lähtuva tööjõurände järele 

EL-s”.2 Uuringu eesmärk oli tuvastada seosed töö-
jõu puu duse analüüside ja töö rände polii tika vahel 
EL liikmesriikides.

Käesolev analüüs on kokkuvõte nime ta tud 
uuringu peamistest tulemustest. Ära on märgitud 
teiste liikmesriikide peamised välja kutsed ja prak-
ti kaid, mida Eesti võiks arvesse võta oma töö rände-
poliitika pare maks rakendamiseks.

1 Euroopa Komisjoni teatis „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätku-

suutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia”, KOM(2010) 

2020 (lõplik).

2 Determining labour shortages and the need for labour migra-

tion from third countries in the EU http://ec.europa.eu/dgs/

home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_net-

work/reports/docs/emn-studies/emn_labour_shortages_syn-

thesis__fi nal.pdf 

Ränne kui tööjõupuuduse 

leevendamise vahend

Uuringu raames tuvastati kaks eri lähe ne mis viisi 
majandusrände sidumisel töö jõu puu du sega.3 Neist 
esimene põhineb nõud lusel: selle kohaselt tagatakse 
kiirem ja/või lihtsustatud vastuvõtt nendele sisse-
rända ja tele, kes otsivad tööd eelnevalt kindlaks-
mää ra tud kutsealadel, kus valitseb töö jõu puu dus. 
Sel leks on kasutusel mitmeid meetmed, muuhulgas 
töö turu testidest vabas tamine (AT, BE, CY, DE, EE, 
ES, FI, FR, HR, IE, PL), sisserände piirarvudest 
vabas tamine (HR, IT), miinimumsissetuleku nõuete 
alan damine (EE, EL, IE, LV, NL, UK), teatavate juba 
riigis viibivate rühmade, nagu välistudengite (DE, 
LT, FR) ja varjupaigataotlejate (SE) tööturule juurde-
pääsu lihtsustamine ning soodsamad tingi mu sed 
pere kondade taasühinemiseks (nt IE).

Nõudlusel põhinevates süsteemides dele gee-
ri takse otsuse tegemine tööandjatele. See tõttu 
peab sellise lähenemisviisi puhul kol manda riigi 
kodanikul olema tavaliselt töö pak ku mine tööandjalt, 
enne kui tema elamis loa taot lus läbi vaadatakse. 
Üheks tüü pi li se maks riigiks, mis kasutab sellist 
lähe ne mis viisi töörändele on Rootsi. Alates 2008. 
aas tast on Rootsi tööandjatel õigus värvata kol-
manda riigi kodanik vabale töökohale, kui ei leita 
sobivat töötajat kohalikult töö turult või Euroopa 
Liidust (EL). Võõr töö ta jate sisenemiseks Rootsi 
tööturule ei ole keh tes ta tud sisserände piirarvu ja 
see on ava tud kõikide oskustasemetega töötajatele 
ole ne mata kodakondsusest või nende tööle tule mise 
kestvusest. Selline, nõudlusel põhi nev lähenemine 
võimaldab tööandjatel paind li kult reageerida kiiresti 
muutuvale olu kor rale tööturul.

Teine lähenemisviis põhineb inim kapi tali või 

töö  jõu pakkumise mudelil, mille puhul kolmanda 
riigi koda nike vas tu võtu reeg leid kohandatakse nii, 
et mee li tada riiki selliseid sisserändajaid, kes on oma 
omaduste tõttu tööturule sise ne mi sel soodsa mas 

3 See eristamine põhineb Rahvusvahelise Migratsiooniorgan-

isatsiooni 2012. aasta uuringul „Labour shortages and migra-

tion policy”, lk 14.
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seisundis. Sellise mudeli raa mes töötatakse välja 
polii tika meetmeid, mis meelitavad riiki sisse rän-
da jaid, kelle kutse oskusi või muid omadusi (nt 
inves tee rin gute väljavaade) peetakse majanduse 
jaoks soovitatavaks. Seejuures ei tehta jõu pin gu-
tusi nende inimeste sidumiseks kut se ala dega, kus 
valitseb tööjõupuudus. 

Käesoleva uuringu raames selgus, et ena mus liik-

mes riikide töörände poliitika ei lähtu riigi töö jõu-

puu duse olukorrast. Siiski tun nis ta takse töörände 
kasu likkust töö jõu puu duse vähendamisel. Näiteks 
His paa nia, Kreeka ja Portugal keskenduvad oma 
töö rände poliitikate rakendamisel põllu majandus- 
ja hoo ajatöölistele, kellest on seal rii gis puudus. 
Leedu ja Suurbritannia, aga soodustavad kõrget 
kva li fi kat siooni nõud vatele kutsealadele töötajate 
leid mist, mis on pigem osa riigi majanduse kon ku-
rentsi võime suurendamisest, kui otseselt töö jõu puu-
du sega tegelemise meede. Iirimaa püüab tagada, et 
enamik kolmandate riikide koda ni kele väljaantavaid 
töö lubasid on otseselt seo tud kindlaksmääratud 
töö jõu puuduse või -ülejäägiga. Selleks kasutatakse 
kaht kutse alade loetelu, mis mõlemad põhinevad 
iga-aastases riiklikus kutseoskuste teabe lehes (Na-

tion al Skills Bulletin) esitatud töö jõu puu du sega 
kutse alade loetelul.

Üsna tihti on nende kahe lähenemisviisi ele-
mendid siiski kombineeritud. 14 liik mes riigis (AT, 
BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, MT, PT, UK) 
on välja töötatud töö jõu nõudlusel põhinevate ja 
töö jõu pak ku mise mudelite elementidega meetmed, 
mis soodustavad selliste majanduslikel põh jus-
tel sisserändajate vastuvõtmist, kelle kutse oskusi 
pee takse vajalikuks (ja/või sel leks, et piirata nende 
kol man date riikide koda nike vastuvõttu, kelle 
kutse oskusi on tööturul piisavalt, nagu Iirimaal ja 
Ühend kuningriigis).  

Tööjõupuuduse väljaselgitamine 

EL liik mes riikides ja nende 

kasutamine rände polii tika 

kujundamisel

Uuringus osalenud liikmesriigid käsit le vad rännet 

võimaliku tööjõuallikana, kuid nende lähenemis-
viisid on erinevad. Osa riike ei püüa aktiivselt 
viia sisserändajate oskusi vas ta vusse eelne valt 
kindlaks määratud kutse ala dega, kus valitseb 
tööjõupuudus. Nad eelistavad jätta võõr töötajate 
vastu võt mise tööturgu suunavate jõudude, eriti 
tööandjate otsustada. Samas enamik riike püüab 
siiski viia võõrtöötajate pak ku mise vastavusse töö jõu 
nõudlusega, kuigi mõnikord piirduvad need püüd-
lu sed sel lega, et riiki püütakse meelitada töö tajate 

konk reetseid allrühmi (nt hoo aja töö ta jad). Lisaks 
on osa liikmes riike kavan da nud spetsiaalse polii-
tika kõrge kvalifikatsiooniga töötajate vär ba miseks; 
sel list poliitikat ei käsitata siiski mitte töö jõu puu-
duse leevendamise strateegiana, vaid pigem osana 
konkurentsivõime suu ren da mise strateegiast, mille 
ees märk on toetada innovatsiooni ja liikumist tead-
miste põhi sema majanduse poole. 

Enamikus liikmesriikides määratakse kind laks 
tööjõupuuduse hetkeseis. Osa riike prognoosivad 
tulevast tööjõu- või oskus töö ta jate puudust (BE, EE, 
FI, FR, IT, IE, LU, LV, NL, PT, SE). Liikmesriigid kasu ta-
vad tööjõupuuduse mõõtmiseks ja lii gi ta mi seks väga 
erinevaid meetodeid. Levi nuim meetod on täitmata 
töökohtade arvu kindlaksmääramine (arvutatakse 
eri ne vu sena vabanevate töökohtade arvu ja nende 
vabade töökohtade täitmise vahel). Muud mee to did 
on tööandjate seas läbiviidud uurin gud (15s LRs), 
sektorianalüüs (14s LRs), tööjõuvajaduse prognoos 
(19s LRs) ja kvalitatiivsed uuringud või analüüsid 
(12s LRs). Sageli rakendatakse erinevaid meet meid 
koos. Samuti enamus neist prog noo si dest otseselt 
ei analüüsi rände potentsiaali töö turu olukorra 
parandamiseks.

Tööjõupuudusega kutsealade loetelu on üks 

peamisi vahendeid, mida liik mes rii gid kasu ta vad 
rände sidumisel töö jõu puu du sega. ERV uuringus 
osalenud 25 liikmes riigist 21s on olemas loetelud 
kutsealadest, kus valit seb riik lik tööjõupuudus. 

Tööjõupuudusega kutsealade loetelud võib 
jaotada kolme laiemasse kategooriasse vas ta valt 
sellele, mil määral need on seotud töö jõu rändega. 

Joonis 1. Tööjõupuudusega kutsealade loetelude kasutamine liikmesriikides 

seoses tööjõurändega



ERV INFOLEHT 3

Esimeses riikide rühmas (HU, LV, LT, MT, NL, PL, SK) 
tehakse nende loetelude koostamisel kindlaks töö-
jõu puu du sega kutsealad, kuid loetelud ei ole sõna-
selgelt seotud rändepoliitikaga, näiteks kutsealade 
baromeetrid (kaardil tähistatud oranžiga). Teises 
riikide rühmas (AT, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, 
LU, UK) koostatakse töö jõu puu du sega kutsealade 
loetelud sõna selgelt kolmandate riikide kodanike 
vastu võtmise üle otsustamise vahendina ja need 
loetelud on õiguslikult siduvad (kaar dil tähistatud 
rohelisega). Kolmandas rüh mas on näiteks Belgia, 
kes koostab töö jõu puu du sega kutsealade loet elud 
muul eesmärgil kui töö jõu ränne, kuid kasu tab neid 
loetelusid oma tööjõurände poliitika välja tööta-
miseks (kaar dil tähistatud sinisega).

Kutsealade loetelu koostatakse üldiselt mitme 
kriteeriumi alusel. Põhikriteeriumid puudutavad 
tööturul valitseva pakkumise ja nõudluse analüüsi: 
´ nõudluse poole kriteeriumid hõlmavad statis-

ti kat, mis põhineb tööandjate seas läbiviidud 
uurin gu tel ja avalikus tööturuasutuses regist-
ree ritud vabade töökohtade andmetel (nt LV, 
PL); 

´ pakkumise poolel analüüsitakse tavaliselt regist-
ree ritud töötute arvu ja profiili. Pakkumise 
poole analüüs võib hõlmata haridussüsteemist 
ooda ta vate tulevaste töötajate ressurssi.

Paljudes riikides arvutatakse nõudluse ja pakkumise 
analüüse kombineerides üldine töö jõu puuduse 
määr või näitaja, mida kasutatakse kutse alade 
loetelu koostamiseks (nt AT, DE, FR, IE, NL, UK). 
Näiteks Austrias on tööjõupuudus õigus li kult mää-
rat le tud, kui maksimaalselt 1,5 töötut töö otsijat on 
registreeritud vaba töökoha kohta. Lee dus sisaldab 
töö jõu puu du sega kutsealade loetelu kutse alasid, 
kus nõudlus on pakkumisest vähemalt kaks korda 
suu rem ja vaba töökoht jääb täitmata vähe malt 
kolmeks kuuks.

Tööjõuvajadusest lähtumine Eesti 

rändepoliitikas

Eesti töörände poliitika põhineb pigem töö-
jõu nõudluse mudelil, kuid kolmandate rii kide 
kodanike juurdepääsul tööturule võib leida tea-
ta vaid inimkapitaliga seotud ele mente. Välis-
maa laste seadusest tulenev töötamiseks anta-
vate elamislubade eesmärk on soodustada Eesti 
majanduse, teaduse, hariduse või kultuuri arengut, 
luues võimaluse võtta Eestisse tööle vajalike tead-
miste ja oskustega välismaalasi.4 Poliitiliste ja sea-

4 Välismaalaste seadus § 176 lg 1, RT I, 17.12.2015, 14, www.

riigiteataja.ee

dus andlike vahenditega soodustatakse kõrge kva-
li fi kat siooniga tööjõu (määratletud oman da tud 
haridustaseme ja/või palgataseme alusel) vastu võt-
mist. Selle eesmärgiks pole niivõrd töö jõu puu duse 
leevendamine, vaid innovatsiooni ja riigi majan duse 
konkurentsivõime toetamine. 

Eesti töörände üldist regulatsiooni iseloo mus-
ta vad järgmised elemendid: tööturu test, palga kri-
tee rium ja sisserände piirarv. Tööturu testi eesmärk 
on kaitsta kohalikku tööturgu, mistõttu kolmanda 
riigi kodaniku töölevõtmiseks tuleb lähtuda sellest, 
et vasta vate oskustega tööjõudu ei ole võimalik leida 
Eestist või Euroopa Liidust. Seda hindab Töötukassa 
vabade töökohtade andmete ning tööotsijate/regist-
ree ritud töötute profiili sobivuse alusel.

2016. aasta alguses jõustus välismaalaste sea-
duse muudatus, mis võimaldab kolmanda riigi 
koda nikke palgata lihtsustatud tingimustel ameti-

koh tadele, kus valitseb (suur) tööjõupuudus. Selle 
muu da tuse eesmärgiks oli vähendada Eestis töö-
jõu puudust ning võtta Eestisse tööle vajalike tead-
miste ja oskustega välismaalasi, et soodustada Eesti 
majan duse, teaduse, hariduse või kultuuri arengut.5

Vabariigi Valitsusele anti õigus kinnitada nime-
kiri valdkondadest, kus valitseb tööjõupuudus. 
Kolmanda riigi kodaniku palkamisel ametikohale 
nendes valdkondades ei ole vajalik eelnev Töötu-
kassa luba, samuti jääb neile välismaalastele makstava 
töö tasu alampiir madalamaks, võrreldes nime kirja 
mitte kuuluvate valdkondadesse palgatud välis maa-
lastega. Kui üldine nõue välismaalasele makstava 
töö tasu osas on, et isikule tuleb maksta vähemalt 
1,24 korda Eesti keskmist palka, teatud juhtudel ka 
1,5- või 2-kordset keskmist palka (vastavalt EL sinise 
kaardi ja tippspetsialisti puhul), siis tööjõupuuduse 
vald konda välismaalase palkamisel tuleb ei pea tema 
töö tasu ületama riigi keskmist palka.6

Loetelu valdkondadest, kus esineb töö jõu-
puu dus, võib kehtestada Vabariigi Valitsuse kor-
ral du sega kuni kaheks aastaks.7 Kaheaastane 
periood kehtestati seadusandja poolt põh jusel, 
et see on kõige optimaalsem aeg hin da maks 
Eesti tööjõuturu tööjõupuudust. Selle perioodi 
möö du misel hinnatakse uuesti tööjõuvajadust 
nendes valdkondades ning vajadusel muudetakse 
nimekirja.8

Loetelu kutsealadest, kus esineb tööjõupuudus, 
koos ta takse erinevate ministeeriumide koostöös 
(Majan dus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 

5 Seletuskiri välismaalaste seaduse muutmise ning sellega seo-

ses teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu juurde (809SE)

6 Välismaalaste seadus § 178 lg 13,  RT I, 17.12.2015, 14, www.

riigiteataja.ee

7 Välismaalaste seadus § 181 lg 8, RT I, 17.12.2015, 14, www.

riigiteataja.ee

8 Seletuskiri välismaalaste seaduse muutmise ning sellega seo-

ses teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu juurde (809SE)
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Sotsiaal ministeerium, Haridus- ja Teadus minis-
tee rium, Kul tuu ri ministeerium) ning see põhi neb 
eri ne va tel kvan ti ta tiivsetel ja kvali ta tiiv se tel töö-
jõu vaja duse ning töö turu prog noo si del. Näi teks 
koos tab Majan dus- ja Kom mu ni kat siooni minis-
tee rium regu laar selt töö jõu vaja duse prog noose, 
Kutse koda hak kab aga teos tama seiret kvalitatiivse 
töö jõu vaja duse osas. Lisaks koos ta takse tea tud aja 
möö  du des vajadus põhi seid ana lüüse ja uurin guid 
töö jõu vaja du sest eri ne va tes sek to ri tes. Kõik need 
and mes ti kud on sisen diks vald kon dade loetelu 
koos ta mi seks, kus esineb tööjõupuudus.

Väljakutsed kutsealade loetelude 

kasutamisel rändepoliitikas

Kuigi kutsealade loetelu, kus esineb töö jõu puudus, 
koostamine rändepoliitikas on Eestis alles uus 
asi, siis teiste riikide kogemuste põhjal võib välja 
tuua mõningad tähelepanekud, mida võiks nende 
tegemisel arvestada.

Esiteks, on oluline luua seire mehhanismid 

tööjõurände mõju hindamiseks tööjõupuudusega 
kutsealadel. Enamik liikmesriike on küll kasutusele 
võtnud töörände üldise seire mehhanismid, kuid 
siiski ei jälgita suuremas osas liikmesriikides konk-
reetselt töörände mõju tööjõupuudusega kutse-
aladele (CY, EE, EL, LT, LU, LV, NL, PT, SK, UK) või 
jälgitakse seda üksnes piiratud ulatuses (BE, DE, 
ES) või ad hoc alusel (AT, DE, FI, FR, SE). Töörände 
mõju tööjõupuudusega kutsealadele jälgitakse 
ainult Horvaatias, Iirimaal, Itaalias, Maltas ja Poolas. 
Seiret võiks rakendada ka üldise rände puhul, sh 
ka EL-sisese liikuvuse üle, kuigi vastavate andmete 
kogumine võib olla raskendatud.

Mitmed liikmesriigid tõid esile probleemid 
tööjõupuuduse analüüside aluseks olevate and-

mete täpsusega. Näiteks Austria, Iirimaa, Leedu, 
Saksa maa, Soome ja Tšehhi tõid välja, et tööandjad 
ei teavita avalikku tööturuasutust kõikidest täitmata 
töökohtadest. Saksamaal ja Soomes võib hinnangute 
kohaselt olla avalikus statistikas esitatud andmetega 
võrreldes kaks korda rohkem täitmata töökohti. 
Andmete ebatäpsus võib aga mõjutada töö- ja 
majandusarengu ametite hinnangutel põhinevate 
kutsealade baromeetrite täpsust. Ka Eestis erinevad 
Töötukassa ja Statistikaameti vabade töökohtade 
andmed umbes kahekordselt. 

Tööjõupuudusega kutsealade loetelude koos-
ta misel peaksid need olema koostatud võimalikult 

konk reet selt. Näiteks Belgias esineb tööjõurände 
polii tikas kasutatavate tööjõupuudusega kutsealade 
loet elude puhul probleeme just üksikute kutsealade 
lii gi ta misel, kuna antud loetelud sisaldavad liiga 

avaralt mää rat letud kutsealasid ja seetõttu on 
loetelude kasu ta mine tööjõurände suunamise 
vahendina ras ken datud.

Samuti tuleks tööjõuvajadust hinnata tulevikku 

vaa da tes. Näiteks Ühendkuningriigid tõid esile, et 
kuna neil põhineb tööjõupuudusega kutsealade 
loet elu olemasoleval statistikal, siis on see pigem 
reak tiivne, kui proaktiivne. Hetkel on nad välja 
töö ta mas uut metodoloogiat tööjõuvajaduse prog-
noosi meetmete parandamiseks.
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usaldusväärset ja võrreldavat rände- ja varjupaigavald konna infot ning 

jagada saadud teavet poliitikakujundajate ja laiema ava lik kusega.

Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt

Aadress: Narva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon: 640 9464

E-post: emn@tlu.ee

Koduleht: http://emn.ee

Uuringu “Tööjõupuuduse kindlaksmääramine ja vajadus kol man datest riiki dest

lähtuva tööjõurände järele EL-s” ja teiste liikmesriikide raportid on lei ta vad ERV 

kodu lehel www.ec.europa.eu/emn
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