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 TÄNUSÕNAD 

Käesolev raport on koostatud Turu-uuringute AS-i uuringujuhtide Vaike Vainu, Karin Reivarti, 
Hella Kaldaru ja Juhan Kivirähki poolt. Uuringu ettevalmistamises osalesid ja raportit 
kommenteerisid Sotsiaalministeeriumi esindajad Tiina Linno, Karin Volmer ja Sabina 
Trankmann. 2015. a eeluuringus koordineeris uuringut Sotsiaalministeeriumi poolt Alo Raun. 
Põhjusi, miks ollakse töövõimereformiga rahulolematud, analüüsib raportile lisatud 
analüütilises artiklis Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR vanemanalüütik Janno Järve.  

Avaldame tänu Liisa Ojangule Andmekaitse Inspektsioonist teadusuuringu läbiviimise taotluse 
kiire menetlemise eest. Samuti täname Ivari Õunapuud ning Ljudmilla Prjadkod 
Sotsiaalkindlustusametist ning Angela Poolakeset Töötukassast, kes teostasid väljavõtu SKA ja 
Töötukassa registriandmetest töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega inimeste 
valimi moodustamiseks. Täname ka Enel Pungast ja Evelina Varist Siseministeeriumist abi eest 
töövõimetuspensionäride kontaktibaasi täiendamisel ning Larissa Merkulovat Registrite ja 
Infosüsteemide Keskusest tööandjate valimi moodustamise eest.  

Suured tänusõnad lähevad ka kõigile meie vastajatele – nii elanikkonna-, 
töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega inimeste kui ka tööandjate küsitlustes 
osalenutele, et leidsite aega vähenenud töövõimega inimeste töötamise ning töövõimereformi 
kohta arvamust avaldada. Täname kaasa mõtlemast ja kaasa rääkimast – ilma Teie abita 
poleks uuringu teostumine olnud võimalik.  
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SISSEJUHATUS 

 
2016. aastal alustati Eestis töövõimereformi läbiviimist. Reformi eelselt oli püsivalt 
töövõimetute inimeste arv jõudnud Eestis kümnendikuni tööealisest elanikkonnast. 
Töövõimetuspensionäride arvu kasv paralleelselt tööealise rahvastiku vähenemisega tõstatas 
vajaduse sotsiaalsüsteemi reformida, et tagada süsteemi jätkusuutlikkus.  

Töövõimereformi põhieesmärgiks on aidata vähenenud töövõimega inimestel1, kelle tervis seda 
lubab, leida sobilikku tööd ja ise paremini toime tulla. Reform tähendab ka mõtteviisi muutust: 
senise töövõimetuse hindamise asemel hakati hindama inimese töövõimet, st keskendutakse 
mitte sellele, mida inimene ei suuda, vaid sellele, mida ta suudab.  

Institutsionaalsel tasandil tähendab töövõimerefom seda, et sotsiaalkindlustusameti asemel 
tuleb tööealistel inimestel vähenenud töövõime tuvastamiseks nüüd pöörduda töötukassasse, 
mis korraldab nii töövõime hindamist kui pakub ka vähenenud töövõimega inimestele sobilikke 
tööturuteenuseid. Üleminek püsiva töövõimetuse hindamiselt töövõime hindamisele toimub 
järk-järgult. Alates 1. jaanuarist 2016 hakkas töötukassa töövõimereformi raames osutama 
vähenenud töövõimega inimestele aktiivseid tööturu meetmeid ning alates 2016. aasta 1. 
juulist hindama töövõimet ning maksma töövõimetoetust neile inimestele, kellel pole 
sotsiaalkindlustusamet kunagi töövõimetust tuvastanud või kel tuvastati töövõimetus viimati 
enne 2010. aasta juulit. Peale juulit 2010 püsivalt töövõimetuks tunnistatud inimeste töövõime 
hindamistega alustas töötukassa 2017. aasta 1. jaanuarist. Püsivalt töövõimetutel inimestel 
tuleb töövõime hindamisele tulla vastavalt isiklikule korduvekspertiisi tähtajale, seega kestab 
üleminek uuele süsteemile 2021. aasta lõpuni. 

Töövõimereformi kommunikatsioonitegevuste planeerimiseks ning nende mõju hindamiseks 
viis Turu-uuringute AS sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi küsitlusuuringud. Uuringud 
toimusid kahes etapis, esimene etapp 2015. aastal (enne töövõimereformi käivitumist) ning 
teine etapp 2017. aastal (peale töövõimereformi käivitumist). Mõlemas etapis küsitleti kolme 
sihtrühma: (1) 16aastased ning vanemad Eesti elanikud, (2) 16-65aastased 
töövõimetuspensionärid ja vähenenud töövõimega inimesed ning (3) tööandjad. Kuna kõigi 
sihtrühmade puhul oli ankeedi põhiosa sarnane, võimaldab uuring võrrelda kogu elanikkonna, 
reformi peamise sihtrühma (töövõimetuspensionärid ja vähenenud töövõimega inimesed) ja 

                                           

 

1 Vähenenud töövõimega inimeste all mõistetakse käesolevas uuringus tööealisi isikuid, kes ei saa püsiva 

tervisekahjustuse tõttu töötada või saavad töötada vaid osakoormusega. Suures osas on tegu inimestega, kes said 
varasema süsteemi alusel töövõimetuspensioni või saavad uue süsteemi alusel töövõimetoetust. 
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tööandjate hoiakuid ja teadlikkust töövõimereformist.  

Käesolev raport on koostatud Turu-uuringute AS-i poolt mõlemas etapis läbi viidud küsitluste 
(eel- ja järeluuring) põhjal. Raport esitatakse sotsiaalministeeriumile. 

Uuringu põhieesmärkideks oli selgitada, millised on elanike ning tööandjate hoiakud 
vähenenud töövõimega inimeste suhtes üldiselt; kuidas suhtuvad erinevad sihtrühmad 
vähenenud töövõimega inimeste töötamisse, milline on teadlikkus/hoiakud töövõimereformi 
suhtes ja kuidas need on eel- ja järeluuringu võrdluses muutunud. 

Uuringu raport koosneb uuringu taustast, põhitulemustest ja kokkuvõttest nii teksti kui 
joonistena. Küsitlustulemustele on lisatud Rakendusuuringute Keskuse Centar 
vanemanalüütiku Janno Järve artikkel, kus analüüsitakse töövõimereformi tulemusi, reformi 
rakendamisel esinenud probleeme, antakse ülevaade senistest kommunikatsioonitegevustest 
ning tehakse soovitusi edasiseks kommunikatsiooniks.  
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 METOODIKA 

Uuringu sihtrühmad 
 
Uuringul oli kolm sihtrühma: (1) vähemalt 16aastased elanikud, (2) 16-65aastased 
töövõimetuspensionärid ja vähenenud töövõimega inimesed ning (3) tööandjad. 
Küsitlusankeedid koostas sotsiaalministeerium. Turu-uuringute AS täiendas vajadusel 
küsimuste sõnastust (mh kontrollides sõnastuse neutraalsust), järjekorda ja filtreid.  
 

Elanikkond 
Elanikkonnaküsitluse sihtrühma moodustasid vähemalt 16aastased Eesti elanikud (Eesti  
Statistikaameti andmetel 01.01.2016 seisuga 1 090 612 inimest). Valimi suurus oli 2015. a 
eeluuringus 1002 vastajat ning 2017. a järeluuringus 1004 vastajat. Selline valimi suurus 
võimaldab laiendada küsitluse tulemusi üldkogumile, sealjuures maksimaalse valimivea suurus 
jääb 95%-lisel usaldusnivool 3,1% piiresse (alamgruppide, nt naised-mehed vaatlemisel võib 
viga olla suurem). Tabelis 1 on toodud valimivea piirid proportsioonihinnangul 95% 
usaldusnivool.  

Küsitlustöö viidi läbi CAPI (computer-assisted personal interviewing) meetodil vastajate 
kodudes. Valimi mudeli koostamisel kasutati üldkogumi proportsionaalset mudelit maakondade 
ja asulatüüpide lõikes ning mitmeastmelist tõenäosuslikku juhuvalikut. 2017. a järeluuringus 
lähtuti maakondade ja asulatüüpide määratlemisel haldusreformi-eelsest jaotusest (seisuga 
24.10.2017). Valimi mudeli aluseks olid Eesti Statistikaameti rahvastikuandmed, mille põhjal 
määratleti juhuvalikuga erinevates asulatüüpides ja piirkondades valimipunktide arv. Kokku 
määratleti nii eel- kui järeluuringus valimi moodustamisel ca 100 valimipunkti üle Eesti ning 
igas valimipunktis viidi läbi ca 10 intervjuud.  

Leibkonnad, kus küsitus läbi viidi, valiti lähteaadressi meetodil. Vastaja valik leibkonnas tehti 
nn „noore mehe reegli alusel“, mille kohaselt valitakse vastajaks kodusolevatest 16aastastest 
ning vanematest pereliikmetest kõige noorem mees, selle puudumisel noorim vastavas 
vanuses naine. Küsitlustöö läbiviimisel jälgiti ka „pehmet“ vanuselist kvooti vanima 
vanuserühma jaoks. 

Selline valimi moodustamise meetod tagas valimi vastavuse üldkogumile erinevate piirkondade 
ja asulatüüpide ning valimiisikute sotsiaal-demograafiliste tunnuste (sugu, vanus, rahvus) 
osas. Mudeli ning valimi erinevuste tasandamiseks andmeid ka kaaluti, võttes aluseks vastaja 
soo, vanuserühma, elukoha regiooni (NUTS III jaotus) ning asulatüübi (linnaline või maaline).  

Intervjuud viidi läbi eesti ja vene keeles sõltuvalt vastaja suhtluskeelest. Ühe intervjuu 
mediaanpikkus oli ca 30 minutit. 
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Peale küsitlustöö lõppu kontrolliti küsitluse kvaliteeti tagasisidekirjade abil, mis saadeti 10 
protsendile valimisse sattunud aadressidest. Järelkontrolli käigus küsitlustöös vigu ei 
tuvastatud. 

 

Tabel 1. Valimivea piirid 95%-lisel usaldusnivool 

 

 

 

Töövõimetuspensionärid ja vähenenud töövõimega (PTV/VT) inimesed 

PTV/VT inimeste küsitluse sihtrühmad olid 2015. a eel- ja 2017. a järeluuringus erinevad.  
2015. aasta eeluuringus (enne reformi käivitamist) moodustasid uuringu sihtrühma kõik 16-
65aastased töövõimetuspensionärid, kellele oli 2015. aasta oktoobri seisuga määratud 
töövõimekadu 40-100% ulatuses (sotsiaalkindlustusameti andmetel seisuga 01.10.2015 96 
104 inimest). Reformi käivitamisel alustati töövõime hindamistega töötukassas ning uues 
süsteemis hindamise läbinud polnud oma staatuselt enam töövõimetuspensionärid, vaid 
vähenenud töövõimega inimesed. Uuringuga sooviti hõlmata nii neid püsivalt töövõimetuid 
inimesi, kes uues süsteemis veel hindamist läbinud ei ole, kui ka neid, kes on töövõime 
hindamise läbinud. 2017. a järeluuringu sihtrühm hõlmas seega nii 16-65aastaseid 
töövõimetuspensionäre, kellel oli 2017. aasta septembrikuu seisuga ametlikult tuvastatud 
ja kehtiv töövõimetus 40-100% ulatuses (sotsiaalkindlustusameti andmetel ~71 000 
inimest), ja vähenenud töövõimega inimesi, kellel oli 2017. a septembri seisuga tuvastatud 
osaline või puuduv töövõime (töötukassa andmetel ~25 000 inimest).  

Valimibaasi koostamine toimus sotsiaalkindlustusameti, 2017. a järeluuringus ka töötukassa 
registritest, kasutades juhuväljavõttu vastaja elukoha (maakond), soo ja vanuserühma alusel 
määratletud andmekihtidest. 2015. a eeluuringus koondati valimibaasi 5000 
töövõimetuspensionäri kontaktid. 2017. a järeluuringus arvestati, et 26% valimist peaks 
moodustama vähenenud töövõimega inimesed, seega moodustati valimibaas sellisena, et see 
sisaldas ca 3700 töövõimetuspensionäri ja 1300 vähenenud töövõimega inimese kontakte. 
Lisaks esitati nii 2015. a eeluuringus kui 2017. a järeluuringus päring Rahvastikuregistrisse 
täiendavate telefoninumbrite saamiseks valimibaasi kuuluvate töövõimetuspensionäride kohta. 
Antud sihtrühma puhul ilmnes 2015. aasta eeluuringus, et registriandmetes on telefoninumbrid 

Valimi 
suurus

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 3% 2%

10 30,99% 30,83% 30,36% 29,56% 28,40% 26,84% 24,79% 22,13% 18,59% 13,51% 10,57% 8,68%

20 21,91% 21,80% 21,47% 20,90% 20,08% 18,98% 17,53% 15,65% 13,15% 9,55% 7,48% 6,14%

30 17,89% 17,80% 17,53% 17,07% 16,40% 15,49% 14,31% 12,78% 10,74% 7,80% 6,10% 5,01%

40 15,49% 15,42% 15,18% 14,78% 14,20% 13,42% 12,40% 11,07% 9,30% 6,75% 5,29% 4,34%

50 13,86% 13,79% 13,58% 13,22% 12,70% 12,00% 11,09% 9,90% 8,32% 6,04% 4,73% 3,88%

60 12,65% 12,59% 12,40% 12,07% 11,60% 10,96% 10,12% 9,03% 7,59% 5,51% 4,32% 3,54%

70 11,71% 11,65% 11,48% 11,17% 10,74% 10,14% 9,37% 8,36% 7,03% 5,11% 4,00% 3,28%

80 10,96% 10,90% 10,73% 10,45% 10,04% 9,49% 8,77% 7,82% 6,57% 4,78% 3,74% 3,07%

90 10,33% 10,28% 10,12% 9,85% 9,47% 8,95% 8,26% 7,38% 6,20% 4,50% 3,52% 2,89%

100 9,80% 9,75% 9,60% 9,35% 8,98% 8,49% 7,84% 7,00% 5,88% 4,27% 3,34% 2,74%

110 9,34% 9,30% 9,15% 8,91% 8,56% 8,09% 7,47% 6,67% 5,61% 4,07% 3,19% 2,62%

120 8,95% 8,90% 8,76% 8,53% 8,20% 7,75% 7,16% 6,39% 5,37% 3,90% 3,05% 2,50%

130 8,59% 8,55% 8,42% 8,20% 7,88% 7,44% 6,88% 6,14% 5,16% 3,75% 2,93% 2,41%

150 8,00% 7,96% 7,84% 7,63% 7,33% 6,93% 6,40% 5,71% 4,80% 3,49% 2,73% 2,24%

200 6,93% 6,89% 6,79% 6,61% 6,35% 6,00% 5,54% 4,95% 4,16% 3,02% 2,36% 1,94%

300 5,66% 5,63% 5,54% 5,40% 5,18% 4,90% 4,53% 4,04% 3,39% 2,47% 1,93% 1,58%

500 4,38% 4,36% 4,29% 4,18% 4,02% 3,79% 3,51% 3,13% 2,63% 1,91% 1,49% 1,23%

800 3,46% 3,45% 3,39% 3,30% 3,17% 3,00% 2,77% 2,47% 2,08% 1,51% 1,18% 0,97%

1 000 3,10% 3,08% 3,04% 2,95% 2,84% 2,68% 2,48% 2,21% 1,86% 1,35% 1,06% 0,87%

Vastuse proportsioon
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(mis on vajalikud külastuse kokkuleppimiseks) olemas vähestel. Isikuandmete kasutamiseks 
vastajatega kontaktivõtul saadi luba Andmekaitse Inspektsioonist.  

Põhivalimisse kuuluvate vastajate väljavõtul valimibaasist lähtuti kindlaksmääratud sammust: 
eeldusel, et vastamisaktiivsus võiks olla 40%, kaasati algvalimi moodustamisel vastavast 
valimikihist (määratletud isiku soo, vanuserühma ja elukoha alusel) iga teine kontakt (kokku 
ca 2500 kontakti). Piirkondades, kus küsitlejal ei õnnestunud algvalimisse sattunud kontaktide 
alusel viia läbi planeeritud arvu intervjuusid, moodustati lisavalim, teostades valimibaasist 
täiendav väljavõtt (sama kihi lisavalimist võeti asemele esimene kasutamata kontakt). 
Täiendava väljavõtu vajadus ilmnes pea kõigis piirkondades ning linnalistes asulates 
sagedamini kui maal.  

Küsitluse läbiviimisel jälgiti erinevate piirkondade proportsionaalset esindatust ning n-ö 
pehmeid kvoote vastaja soo, vanuserühma ning asulatüübi lõikes. Mudeli ning valimi 
erinevuste tasandamiseks teostati ka andmete kaalumine lähtuvalt vastajate soo, 
vanuserühma ja elukoha (regioon ja asulatüüp) tunnustest.  

Lõppvalimi suurus oli 2015. a eeluuringus 996 vastajat ja 2017. a järeluuringus 1013 
vastajat (maksimaalne viga koguvalimi tulemuste üldistamisel jääb 95%-lisel usaldusnivool 
3,1% piiresse). 

Küsitlustöö viidi läbi CAPI (computer-assisted personal interviewing) meetodil vastajate 
kodudes. Vastavalt rahvusvahelistele uuringute läbiviimise standarditele teostati peale 
intervjuude läbiviimist 10 protsendil juhuslikult valitud aadressidest küsitlustöö järelkontroll, 
kasutades tagasisidekirju. Järelkontrolli käigus küsitlustöös vigu ei tuvastatud. 

 

Tööandjad 

Tööandjate küsitluse sihtrühma moodustasid vähemalt 2 töötajaga tööandjad, sh nii 
avaliku, era- kui ka kolmanda sektori organisatsioonid. Üldkogumi proportsioonide 
määramisel võeti aluseks äriregistri andmed Eestis registreeritud äriühingute, 
mittetulundusühingute, sihtasutuste ning riigi- ja kohalike omavalitsuste kohta. Valimi 
moodustamisel suurendati küsitlusvalimis 50 või enama töötajaga asutuste proportsiooni, et 
saada esinduslikku pilti ka suurema töötajaskonnaga tööandjate arvamustest. Hiljem kaaluti 
valim taas proportsionaalseks. Kaalumisel lähtuti äriühingute, mittetulundusühingute ja 
sihtasutuste puhul töötajate arvust ning asukohast (regioon), riigi- ja kohaliku omavalitsuse 
asutuste puhul asutuse tüübist (kas tegu on valitsusasutuse või linna/valla ametiasutusega 
vms). Samuti vähendati 2017. a järeluuringus kaalumise läbi valimis pisut avaliku sektori 
asutuste osatähtsust, suurendades samal ajal erasektori asutuste osatähtsust. 

Asutuse-siseselt seati eesmärgiks küsitleda peamist personali valiku/värbamise üle otsustajat. 
2015. a eeluuringus oli valimi suurus 770 ja 2017. a järeluuringus 815 tööandjat. 
Selline valimi suurus võimaldab laiendada küsitluse tulemusi üldkogumile, sealjuures 
maksimaalse valimivea suurus jääb 95%-lisel usaldusnivool 3,5% piiresse (alamgruppide 
vaatlemisel võib viga olla suurem). 

Küsitlustöö viidi läbi CAWI (computer-assisted web interviewing) meetodil. Ankeedi saatmisele 
eelnes kontaktivõtt valimisse sattunud asutusega telefoni teel. Väike osa intervjuudest (kokku 
61 intervjuud) viidi 2015. a eeluuringus läbi ka telefoni teel. 
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Teostajad 
 

Uuringu erinevates etappides olid vastutavad: 

 Projekti juhtimine ja raporti koostamine:  Vaike Vainu 
 Kommentaarid ankeedile ja raportile:  Juhan Kivirähk 
 Kommentaarid raportile:    Karin Reivart 
 Analüütilise artikli koostamine:   Janno Järve (CentAR-ist) 
 Programmeerimine ja andmetöötlus:   Irina Strapatšuk 
 Valim/küsitlustöö juhtimine:     Kristel Merusk 

Kaja Södor 
 Avatud vastuste kodeerimine, 

kommentaarid raportile, raporti keeleline  
toimetamine:  Hella Kaldaru 

 
 Projekti koordinaatorid sotsiaalministeeriumist  

(kommentaarid ankeedile ja raportile):  Alo Raun (eeluuringus) 
        Tiina Linno 
        Karin Volmer 
        Sabina Trankmann 
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 UURINGUS KASUTATUD REGIONAALNE JAOTUS 

Maakondade ja asulatüüpide määratlemisel lähtuti haldusreformi-eelsest jaotusest (seisuga 
24.10.2017). Maakonnad on koondatud viieks regiooniks lähtuvalt territoriaalse 
liigendussüsteemi NUTS III taseme jaotusest: 

(1) Põhja-Eesti: Harju maakond 
(2) Lääne-Eesti: Hiiu maakond, Lääne maakond, Pärnu maakond ja Saare maakond 
(3) Kesk-Eesti: Järva maakond, Lääne-Viru maakond ja Rapla maakond 
(4) Kirde-Eesti: Ida-Viru maakond 
(5) Lõuna-Eesti: Jõgeva maakond, Põlva maakond, Tartu maakond, Valga maakond, 

Viljandi maakond ja Võru maakond 

  

 KASUTATUD MÕISTED JA LÜHENDID 

Avaliku sektori asutused - asutused, mille vastaja märkis kuuluvat avalikku sektorisse: 
põhiliselt riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste registrist pärinevad asutused, kuid ka 
äriühingud, mittetulunduslikud ühendused ja sihtasutused, milles riik/KOV-d omavad 
enamusosalust 

Eeluuring (ka eeluuringud) – 2015. aastal läbi viidud esmane töövõimereformi 
kommunikatsiooniuuring 

Elanikud (ka elanikkond) – käesoleva uuringu sihtrühm ehk Eesti 16aastased ja vanemad 
elanikud 

EMTAK - Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator. Tegevusalade sektorite jagunemine 
EMTAK järgi on järgnev: (1) primaarsektor koondab järgnevaid tegevusalasid: põllu- ja 
metsamajandus, jahindus ja kalandus, mäetööstus ja maavarade kaevandamine (EMTAK 
kategooriad A ja B); (2) sekundaarsektor: töötlev tööstus, energeetika-, gaasi- ja veevarustus, 
ehitus (EMTAK kategooriad C-F); (3) tertsiaarsektor: kaubandus, majutus, side ja veondus, 
äriteenindus, riigivalitsemine, haridus, tervishoid, iluteenindus jne. (EMTAK kategeooriad G-S) 

ESA – Eesti Statistikaamet 

Erasektori asutused (nimetatud ka kui äriühingud) – asutused, mille vastaja märkis kuuluvat 
erasektorisse: põhiliselt äriregistris registreeritud asutused, milles riik/KOV-d ei oma 
enamusosalust 
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Järeluuring – käesolev, 2017. aastal läbi viidud töövõimereformi kordusuuring, mille ankeet 
sarnanes üldjoontes 2015. a eeluuringule, kuid seda oli täiendatud mõningate uute teemadega. 
Samuti olid mõned eeluuringu teemad järeluuringu ankeedist välja võetud 

Linnaline asula – linn, vallasisene linn või alev 

Maa-asula – alevik või küla 

Mittetulundussektori asutused (nimetatud ka kui kolmanda sektori asutused) – asutused, mille 
vastaja märkis kuuluvat mittetulundussektorisse: põhiliselt mittetulundusühingute ja 
sihtasutuste registris registreeritud asutused, milles riik/KOV-d ei oma enamusosalust 

PTV – püsiv töövõimetus 

PTV/VT – püsiva töövõimetuse või vähenenud töövõimega 

Primaarsektor – vt mõiste EMTAK 

Püsiv töövõimetus – enne töövõimereformi kehtinud süsteemis sotsiaalkindlustusameti poolt 
tuvastatud töövõime kadu; nn töövõimetuspensionäre käsitletakse eraldiseisva sihtrühmana 
töövõimereformiga tekkinud uuest sihtrühmast, vähenenud töövõimega inimestest 

Reformi sihtrühm – käesolevas raportis tähistatakse selle mõistega PTV/VT inimesi ehk 40-
100% töövõimetuse või vähenenud töövõimega inimesi 

Sekundaarsektor – vt mõiste EMTAK 

SKA – sotsiaalkindlustusamet 

SoM – sotsiaalministeerium 

Tertsiaarsektor – vt mõiste EMTAK 

TK - töötukassa 

TVK - töövõimekadu 

TVR – töövõimereform – uus töövõime toetamise süsteem 

Tööealine rahvastik – käesolevas uuringus inimesed vanuses 16-65 

Töövõimetuspensionär – käesolevas uuringus inimene vanuses 16-65, kel on tuvastatud 
töövõimekadu 40 - 100% ulatuses 

Vähenenud töövõime – töötukassa poolt töövõime hindamise läbi tuvastatud osaline või 
puuduv töövõime 

Vähenenud töövõimega inimene – isik, kel on tervisekahjustusest tulenevalt töötukassa poolt 
tuvastatud osaline või puuduv töövõime kas esmase hindamise või eelneva töövõimekao 
ümberhindamise teel 

VT – vähenenud töövõime 
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 KOKKUVÕTE 

 
Sotsiaalministeeriumi tellimusel viis Turu-uuringute AS läbi küsitlusuuringud, kogumaks 
andmeid 2016. aastal alanud töövõimereformi kommunikatsioonitegevuste planeerimiseks 
ning nende mõju hindamiseks. Uuringud toimusid kahes etapis: esimene etapp 2015. aastal 
(enne töövõimereformi käivitumist) ning teine etapp 2017. aastal (peale töövõimereformi 
käivitumist). Mõlemas etapis küsitleti kolme sihtrühma: (1) 16aastased ning vanemad Eesti 
elanikud (2015. a 1002 vastajat ja 2017. a 1004 vastajat), (2) 16-65aastased 
töövõimetuspensionärid ja vähenenud töövõimega inimesed (2015. a 996 vastajat ja 2017. a 
1013 vastajat) ning (3) tööandjad (2015. a 770 vastajat ja 2017. a 815 vastajat).  

Tervis  

Töövõimetuspensionärid ja vähenenud töövõimega inimesed (PTV/VT inimesed) moodustasid 
2017. a II kvartali lõpus 8% vähemalt 16aastastest Eesti elanikest ja 11% tööealistest (16-
65aastastest) elanikest (autori arvutused, tuginedes SKA2, TK3 ja ESA andmetele).  

Töötamist raskendavateks tegevuspiiranguteks või tervisekahjustusteks on (vastajate endi 
ütlustest lähtuvalt) PTV/VT inimeste puhul kõige sagedamini kroonilised haigused või 
üldhaigestumine (43%), liigutamispiirangud (20%), liikumispiirangud (15%) või 
psüühikahäired (12%). 61 protsendil PTV/VT vastajatest oli (nende sõnul) lisaks püsivale 
töövõimetusele või vähenenud töövõimele tuvastatud ka puue.  

16-64aastastest elanikest ütles 17%, et neil on tuvastatud püsiv töövõimetus, vähenenud 
töövõime või puue ning 10% ütles endal olevat kroonilise haiguse või muu terviseprobleemi, 
mille tõttu võiksid nad lähema aasta jooksul taotleda vähenenud töövõime tuvastamist 
(määramist). 

2017. a järeluuringus hindas 16aastastest ning vanematest elanikest 57% oma tervist kas 
väga heaks või heaks, 29% ei heaks ega halvaks ning 15% väga halvaks või halvaks. PTV/VT 
inimeste hinnangud oma tervislikule seisundile on kogu elanikkonnaga võrreldes 
märkimisväärselt negatiivsemad: 2017. a järeluuringus pidas oma tervist väga heaks või heaks 
8%, ei heaks ega halvaks 45% ning väga halvaks või halvaks 46% PTV/VT inimestest. 

                                           

 

2 Riiklik sotsiaalkindlustus 2017 6 kuud. Sotsiaalkindlustusameti veebileht, URL: 
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/statistika-ja-aruandlus  
3 Töötukassa poolt saadetud statistika vähenenud töövõimega inimeste kohta, tabel Vähenenud töövõimega inimeste 
arv kuu lõpu seisuga, juuni 2017.  
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Võrreldes 2015. a eeluuringuga pole kogu elanikkonna ega ka PTV/VT inimeste tervise-
enesehinnangud oluliselt muutunud. 

Majanduslik toimetulek 

PTV/VT inimeste sissetulekud on kogu elanikkonnaga võrreldes keskmiselt madalamad: seda 
nii vastaja isikliku netosissetuleku kui ka kogu leibkonna ühe liikme kohta arvutatud keskmise 
netosissetuleku võrdluses. Kuni 400-eurose isikliku netosissetulekuga on 2017. a järeluuringu 
andmetel 26% kogu elanikkonnast ja 50% PTV/VT inimestest. PTV/VT inimeste sihtrühmas on 
madalate sissetulekutega keskmisest sagedamini alg- või põhiharidusega, mittetöötavad, 
kõrgema töövõimekao määraga või puudega inimesed. 

PTV/VT inimesed hindavad oma isiklikke rahalisi sissetulekuid ebapiisavaks sagedamini kui 
elanikud üldiselt: 2017. a järeluuringus ütles 27% PTV/VT inimestest ja 11% elanikest, et neil 
ei piisa raha ka vältimatute kulutuste tarbeks. Elanikest 38% ja PTV/VT inimestest 45% tuleb 
enda sõnul oma sissetulekute juures kuidagi toime, 37% elanikest ja 22% PTV/VT inimestest 
hindab oma sissetulekuid piisavaks, et toime tulla, ning 11%-l elanikest ja 5%-l PTV/VT 
inimestest jätkub raha ka säästmiseks. Võrreldes 2015. aastaga on PTV/VT inimeste seas pisut 
suurenenud nende inimeste osatähtsus, kes peavad oma sissetulekuid piisavaks, et säästa 
(1%→5%). Kogu elanikkonna hinnangud oma rahalistele sissetulekutele pole 2015. a eel- ja 

2017. a järeluuringu võrdluses muutunud.  

Ka hinnangutes oma majandusliku olukorra muutumisele lähematel aastatel on PTV/VT 
inimesed pessimistlikumad kui elanikud üldiselt: 34% elanikest ning 23% PTV/VT inimestest 
eeldab, et järgneva 3 aasta jooksul nende majanduslik olukord paraneb, 37% elanikest ja 29% 
PTV/VT inimestest arvab, et nende majanduslik olukord jääb tõenäoliselt samaks, ning 20% 
elanikest ja 34% PTV/VT inimestest eeldab oma majandusliku olukorra halvenemist. PTV/VT 
inimeste suuremast ebakindlusest oma tulevase toimetuleku osas annab tunnistust ka see, et 
14% ei osanud oma tulevast majanduslikku toimetulekut hinnata (kogu elanikkonnas oli vastav 
näitaja 9%). Võrreldes 2015. a eeluuringuga pole elanike arvamused oma tulevase 
majandusliku olukorra suhtes muutunud, kuid PTV/VT inimeste sihtrühmas on märgatav väike 
optimistlike hinnangute kasv, mis on toimunud kindla seisukohata vastajate vähenemise 
arvelt. 

Töötamine 

Statistikaameti andmetel oli tööhõive määr vähemalt 15aastaste elanike seas 2016. aastal 
58,4%, tööealiste (16aastaste kuni pensioniealiste) elanike seas 73,6%4 ja PTV/VT inimeste 
sihtrühmas 50,4%.5 Tööga hõivatute osatähtsus 2017. a järeluuringu valimites on vastavuses 
ametliku statistikaga: tasustatud tööga on küsitluse andmetel hõivatud 60% vähemalt 
16aastasest elanikest, 72% tööealistest elanikest ja 53% PTV/VT inimestest (veapiir ~3%). 
Võrreldes 2015. aastaga pole kogu elanikkonnas tööga hõivatute osakaal oluliselt muutunud, 

                                           

 

4 Statistikaameti veebiandmebaas, tabel TT331: 15-aastaste ja vanemate hõiveseisund 2016. Andmeid vaadatud 

seisuga 08.12.2017. 
5 Statistikaameti veebiandmebaas, tabel THV601: tööealiste hõiveseisund 2016 --- Aasta, Vanuserühm, Näitaja ning 

Puudelisus/töövõime. Andmeid vaadatud seisuga 25.01.2018. 
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kuid PTV/VT inimeste sihtrühmas on tööhõive kasvanud (2015. a eeluuringu andmetel töötas 
46% töövõimetuspensionäridest ja ESA andmete kohaselt oli 2015. aastal 40-100% 
töövõimekaoga inimeste hõivemäär 48,2%).6 Kuni 80% ulatuses töövõimetutest või osalise 
töövõimega inimestest töötab küsitluse andmetel 59%, 90-100% ulatuses töövõimetutest või 
puuduva töövõimega inimestest aga 21%. 

Vabatahtlikku tööd teeb 2017. a järeluuringu andmetel 9% vähemalt 16aastastest elanikest, 
10% tööealistest elanikest ning 6% PTV/VT inimestest. Võrreldes 2015. a eeluuringuga on 
vabatahtliku tööga hõivatute osatähtsus vähemalt 16aastaste elanike ja tööealiste elanike seas 
püsinud muutumatuna, kuid PTV/VT inimeste sihtrühmas pisut kasvanud (3%→6%). 

PTV/VT inimestest, kes teevad kas tasustatud või vabatahtlikku tööd, töötab 65% 
täiskoormusega (vähemalt 35 tundi nädalas) ja 34% osalise koormusega (alla 35 tunni 
nädalas). Statistikaameti 2015. aasta Tööelu-uuringu andmetel töötab 88% kõigist tööga 
hõivatutest täistööajaga ja 12% osalise tööajaga.7 Seega on töötavate PTV/VT inimeste seas 
osaajaga töötamine levinum kui töötavate elanike seas üldiselt. Siiski on võrreldes 2015. a 
eeluuringuga töötavate PTV/VT inimeste sihtrühmas osakoormusega töötavate inimeste 
osakaal veidi vähenenud (40%-lt 34%-ni). 

Vähemalt 16aastaste töötavate elanikega võrreldes on töötavate PTV/VT inimeste seas 
mõnevõrra sagedasem töötamine lihttöölisena (vastavalt 12% ja 23%) või 
teenindus/müügitöötajana (13% ja 19%), harvem aga töötamine juhtivatel kohtadel või 
spetsialistina (vastavalt 43% ja 25%). Osaliselt võib see olla tingitud hariduslikest 
erinevustest, kuid samas on ka sama taseme hariduse korral PTV/VT inimeste puhul töötamine 
madalamatel ametipositsioonidel sagedasem kui elanike puhul üldiselt. 

Huvi töötamise vastu 

2017. a järeluuringu andmetel soovib võimalusel tasustatud tööle minna 43% vähemalt 
16aastastest mittetöötavatest inimestest, 62% tööealistest mittetöötavatest inimestest ja 52% 
mittetöötavatest PTV/VT inimestest.  Võrreldes 2015. a eeluuringuga pole töötamisest 
huvitatute osatähtsus muutunud. PTV/VT inimeste puhul mõjutab huvi töötamise vastu inimese 
vanus (huvi kõrgem alla 50aastaste seas), töövõimekao määr (huvi kõrgem nende seas, kelle 
töövõimekao protsent on madalam või kel on tuvastatud osaline töövõime), puude olemasolu 
(huvi kõrgem ilma puudeta või keskmise puudega inimeste seas) ning töötamist takistava 
tegevuspiirangu iseloom (huvi kõrgem liigutamispiiranguga inimeste seas, samas olid mõned 
võrreldavad rühmad järelduste tegemiseks liiga väikesed). Uues süsteemis hindamise läbinute 
(st vähenenud töövõimega inimeste) seas on huvi töötamise vastu pisut kõrgem kui 
töövõimetuspensionäride seas. Sealjuures on uues süsteemis töövõime hindamise läbinud 
osalise töövõimega inimeste seas huvi töötamise vastu kõrgem kui vanas süsteemis hindamise 
läbinud kuni 80% ulatuses töövõimetute inimeste seas 2017. a järeluuringus või 40-80% 

                                           

 

6 Statistikaameti veebiandmebaas, tabel THV601: tööealiste hõiveseisund 2015 --- Aasta, Vanuserühm, Näitaja ning 

Puudelisus/töövõime. Andmeid vaadatud seisuga 25.01.2018. 
7 Statistikaameti veebiandmebaas, tabel TT331: TKU03: töötajad 2015 --- Aasta, Näitaja, Töötajate rühm ning 

Tööaeg. Andmeid vaadatud seisuga 25.01.2018. 



Töövõimereformi kommunikatsiooniuuringud – koondraport Sotsiaalministeerium 

Turu-uuringute AS  16 

töövõimetusega vastajate seas 2015. a eeluuringus, mis võib olla märgiks, et uues süsteemis 
rakendatud aktiveerivad meetmed on tõstnud reformi sihtrühma motivatsiooni töötada. 

Reaalselt tööd otsivate inimeste osatähtsus on töötada soovijate osakaalust tunduvalt 
madalam: 2017. a järeluuringu andmetel otsis vähemalt 16aastastest mittetöötavatest 
inimestest küsitluse läbiviimise ajal tööd 14%, sealjuures tööealistest mittetöötavatest 
inimestest otsis tööd 25%. Mittetöötavatest PTV/VT inimestest tegeles 2017.a  järeluuringu 
andmetel tööotsingutega 29%, mida on veidi rohkem kui 2015. a eeluuringus, mil tööd otsis 
24% mittetöötavatest töövõimetuspenisonäridest. Vähemalt 16aastaste elanike seas ja 
tööealises elanikkonnas pole tööotsijate osatähtsus võrreldes 2015. aastaga muutunud. 

Vabatahtlikust tööst on huvitatud 12% PTV/VT inimestest, kes küsitlusele eelnenud 7 päeva 
jooksul vabatahtlikuna ei töötanud. Seega on huvi vabatahtliku töö vastu madalam kui huvi 
tasustatud töö vastu: kõigist PTV/VT inimestest tegi tasustatud tööd või oli sellest huvitatud 
78%, samas kui vabatahtlikku tööd tegi või oli sellest huvitatud 17%. 2015. a eeluuringus tegi 
tasutatud tööd või oli sellest huvitatud 76% töövõimetuspensionäridest. Huvi vabatahtliku töö 
vastu toona ei kaardistatud. 

Küsitluse andmetel oli töötukassas küsitluse läbiviimise hetkel töötuna arvel 26% 
mittetöötavatest PTV/VT inimestest. Mittetöötavatest PTV/VT inimestest, kes sooviksid 
tasustatud tööle minna, on töötukassas töötuna arvel 37% ning neist, kes ütlesid end tegelevat 
tööotsingutega, on töötukassas arvel 56%. PTV/VT inimestest, kes on töötukassas töötuna 
arvel, ütles 75%, et sooviks võimalusel teha tasustatud tööd. See näitab, et märkimisväärsel 
osal VT inimestest, keda seoses uues süsteemis kehtestatud aktiivsusnõuetega töötukassas 
arvele võetakse, puudub tegelikult motivatsioon töötada, samas kui ligi pooled tööotsingutega 
tegelevatest PTV/VT inimestest otsivad tööd muudest kanalitest kui töötukassa vahendusel. 
Ajalised võrdlusandmed antud teemal puuduvad. 

Töötada soovivate PTV/VT inimeste ootused töökoha leidmise osas on võrreldes 2015. a 
eeluuringuga muutunud pisut optimistlikumaks. Vähenenud on nende töötada soovivate 
PTV/VT inimeste osakaal, kes peavad töökoha leidmist ebatõenäoliseks (65%→55%), samas 
kui kasvanud on nende osakaal, kes peavad töökoha leidmist tõenäoliseks (20%→24%) või ei 
oska antud küsimuses seisukohta võtta (15%→20%).  

Takistused töötamisel 

PTV/VT inimesed tunnetasid töötamist piirava tegurina kõige sagedamini oma püsivat 
tervisekahjustust või puuet (töötada mittesoovijatest pidas seda takistuseks 74%, töötada 
soovijatest 58% ja töötavatest 36%). Töötada mittesoovivate PTV/VT inimeste jaoks oli püsiv 
tervisekahjustus/puue ülekaalukalt kõige levinumaks töötamist takistavaks probleemiks. 
PTV/VT inimesed, kes tööl ei käi, kuid sooviksid töötada, pidasid lisaks oma 
terviseprobleemidele võrdselt sageli takistuseks ka raskusi sobiva koormusega töö leidmisel 
(mainis 52%), tööl käivad vastajad aga pakutava töötasu väiksust (mainis 30%).  

Võrreldes elanikkonnaga tunnetavad PTV/VT inimesed töö leidmisel ja tööle asumisel 
sagedamini takistusena nii oma tervisest tulenevaid probleeme kui ka raskusi sobiva 
koormusega töö leidmisel, vajadust kohandada töökoha/asutuse ruume vastavaks oma 
erivajadustele ning mittevastamist konkursitingimustes sageli esitatavatele nõuetele. 
Vastajate hinnangud töötamist takistavatele teguritele on jäänud üldjoontes samaks, mis kaks 
aastat tagasi. 
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Tööandjate valmidus teha kohandusi 

Tööandjate valmidus töötajast lähtuvalt kohandusi teha on kõrgem selliste aspektide osas nagu 
töögraafiku muutmine (valmis 66% tööandjatest) ja töökoormuse vähendamine (69%), uuele 
töötajale väljaõppe (69%) või täiend/ümberõppe võimaldamine (71%). 2/3 tööandjatest oleks 
valmis töötaja vajadustest lähtuvalt võtma ette tema töökoha kohandamise ning ligi pooled 
abistama ka töötamiseks vajalike abivahendite taotlemisel. Valmidus korraldada töötajatele 
transporti, muuta töötaja tööülesandeid, võimaldada töötajal liikuda väiksema koormusega 
ametikohale, pakkuda kaugtöö võimalust või kohandada kogu töökeskkonda on tööandjate 
seas madalam – selleks on valmis vähem kui pooled tööandjatest. Võrreldes 2015. a 
eeluuringuga on pisut kasvanud tööandjate valmidus töötaja muutuvast töövõimest lähtuvalt 
muuta tema tööülesandeid või pakkuda uut tööd või võimaldada töötajal liikuda vähem füüsilist 
pingutust nõudvale ametikohale. 

Ootused töökeskkonnale 

Tervisliku ja meeldiva töökeskkonna seisukohalt peavad tööealised või töötavad elanikud kõige 
sagedamini oluliseks seda, et tööandja soosiks töö- ja pereelu ühitamist (kolme olulisema 
teguri seas mainis 45% vastajatest), et tööandja soosiks tervise edendamist (vastavalt 40%) 
ning et töötervishoiuarst kontrolliks kord 1-2 aasta jooksul tööandja kulul töötaja tervist 
(32%). Sarnaselt tööealistele või töötavatele elanikele pidasid ka VT/PTV inimesed kõige 
sagedamini oluliseks seda, et tööandja soosiks töö- ja pereelu ühitamist (kolme olulisema 
teguri seas mainis 33%), kuid tähtsustasid seda tööealiste või töötavate elanikega võrreldes 
harvemini. Võrreldes tööealiste või töötavate elanikega tähtsustavad PTV/VT inimesed 
harvemini ka seda, et tööandja soosiks ühisürituste, sportimisvõimaluste loomise või nende 
rahalise toetamise näol tervise edendamist (oluliseks peab 40% tööealistest/töötavatest 
elanikest ja 26% PTV/VT inimestest), pisut sagedamini aga seda, et tööandja huvituks 
töösuhete ja -probleemidega seonduvast ning oleks võimalusel töötajale toeks (oluliseks peab 
27% PTV/VT inimestest ja 22% tööealistest/töötavatest elanikest). Tulenevalt küsimuse 
püstituse muutmisest pole tulemused 2015. a eeluuringuga otseselt võrreldavad.  

Umbkaudu poolte (54%) tööandjate sõnul huvitub tööandja nende asutuses töösuhete ja 
tööprobleemidega seonduvast ning on võimalusel töötajale toeks. Pooled tööandjad soosivad 
enda sõnul ka töö- ja pereelu ühitamist, võimaldades vajadusel paindlikku töögraafikut või 
kaugtööd. Tervise edendamist soosib (ühisürituste, sportimisvõimaluste loomise, sh rahalise 
toetamise näol) 26% tööandjatest ning regulaarset tervisekontrolli (tööandja kulul) viiakse läbi 
31 protsendis asutustest. Samas olid need teguriteks, mis tööealiste/töötavate elanike 
hinnangutest lähtuvalt reastusid kolme kõige olulisema sekka, mis võib viidata, et töötajate 
ootused on selles osas suuresti täitmata. Regulaarset tervisekontrolli läbi viivate asutuste 
osatähtsus on võrreldes 2015. a eeluuringuga kasvanud 4 protsendipunkti võrra, kuid 
ülejäänud meetmete pakkumises pole võrreldes 2015. a eeluuringuga olulisi muutusi 
toimunud.  

Hoiakud töötamise osas. Elu ja lähisuhetega rahulolu ning tajutud 
võimalused 

Nii kogu elanikkonna kui ka PTV/VT inimeste hoiakud töötamise osas on valdavalt positiivsed. 
Kogu elanikkonnast 98% ja PTV/VT inimestest 97% nõustub, et töötamine aitab eluga 
majanduslikult paremini toime tulla, 93% elanikest ja 85% PTV/VT inimestest nõustub, et tööd 
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aitab leida aktiivne ellusuhtumine, ning 87% elanikest ja PTV/VT inimestest nõustub, et 
töötamine on oluline, et tunda end aktiivse ühiskonnaliikmena või et töötamine tõstab inimese 
ühiskondlikku staatust. Võrreldes 2015. a eeluuringuga on kummaski sihtrühmas 4 
protsendipunkti võrra kasvanud nõustumine väitega, mille kohaselt aitab aktiivne 
ellusuhtumine tööd leida. Ülejäänud väidete puhul pole üldine nõustumine väidetega  võrreldes 
2015. a eeluuringuga muutunud, kuid kohati on kasvanud väidetega täiesti nõustumine, 
sealjuures ka PTV/VT inimeste sihtrühmas.  

Valdav osa (94-95%) kogu elanikkonnast ning PTV/VT inimestest peab suhteid oma pere ja 
lähedaste inimestega heaks. Rahulolu eluga on mõnevõrra madalam - seda eriti PTV/VT 
inimeste sihtrühmas: eluga on rahul 85% kogu elanikkonnast ja 58% PTV/VT inimestest. Siiski 
on võrreldes 2015. a eeluuringuga PTV/VT inimeste sihtrühmas eluga rahulolijate osatähtsus 
suurenenud suurenenud 5 protsendipunkti võrra, samas kui kogu elanikkonnas on eluga 
rahulolu jäänud samale tasemele. 

89% elanike ja 87% PTV/VT inimeste sõnul on nad valmis pingutama selle nimel, et tõsta oma 
elukvaliteeti. 2015. a eeluuringus oli antud näitaja reformi sihtrühmas oluliselt madalam (toona 
vastavalt 88% elanikest ja 82% töövõimetuspensionäridest). 

Kuigi valmidus oma elukvaliteedi tõstmise nimel ise pingutada on kogu elanikkonnas ja reformi 
sihtrühmas samal tasemel, tunnetavad PTV/VT inimesed oma võimalusi olla aktiivne 
ühiskonnaliige või teha võimetekohast palgatööd halvematena kui elanikud üldiselt. Elanikest 
79% ja PTV/VT inimestest 65% tunnetab endal olevat võimalusi olla aktiivne ühiskonnaliige 
ning 72% elanikest ja 53% PTV/VT inimestest tunnetab endal olevat võimalusi teha 
võimetekohast palgatööd. Võrreldes 2015. a eeluuringuga on paranenud elanike hinnangud 
oma võimalustele teha võimetekohast palgatööd (võimalusi tunnetas 2015. a 66% ja 2017. a 
72% elanikest), samas kui PTV/VT inimeste arvamused oma võimalustest teha võimetekohast 
palgatööd pole kahe aastaga muutunud. Samas on paranenud PTV/VT inimeste hinnangud oma 
võimalustele olla aktiivne ühiskonnaliige: 2015. a eeluuringus tunnetas enda jaoks neid 
võimalusi 57% ja 2017. a järeluuringus 65% PTV/VT inimestest. 

Suhtumine vähenenud töövõimega inimestesse kolleegidena  

Vähenenud töövõimega inimestega koos töötamisse suhtub 74% täielikult töövõimelistest 
elanikest enda hinnangul hästi, 8% eelistaks vähenenud töövõimega inimestega koos mitte 
töötada ning 2% ei soovi vähenenud töövõimega inimestega koos töötada. Küsitletutest 16% 
ei osanud VT inimestega koos töötamise suhtes selget seisukohta võtta või arvas, et see sõltuks 
asjaoludest. Võrreldes 2015. aastaga pole hoiakud vähenenud töövõimega inimestega koos 
töötamise suhtes oluliselt muutunud.  

Tööandjate suhtumine vähenenud töövõimega inimeste palkamisse  

Küsitluse andmetel töötab PTV/VT inimesi 31±2 protsendis vähemalt kahe töötajaga 
asutustest, sealjuures 47±8 protsendis avaliku sektori asutustest, 32±9 protsendis 
mittetulunduslikest organisatsioonidest ja 27±4 protsendis äriühingutest. Kahe aastaga pole 
VT inimesi palganud asutuste osatähtsus vähemalt 2 töötajaga asutuste seas statistiliselt 
olulisel määral muutunud. 

PTV//VT inimesi palganud asutustest 72 protsendis töötavad PTV/VT töötajad üldjuhul 
ülejäänud personalist erinevatel tingimustel, sealjuures 49 protsendis asutustest ülejäänud 
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personalist paindlikuma töögraafikuga, 48 protsendis asutustest vähem füüsilist pingutust 
nõudvatel ametikohtadel, 43 protsendis asutustest madalama koormusega, 23 protsendis 
asutustest vähem vastutusrikastel ametikohtadel ning 22 protsendis asutustest vähem vaimset 
pingutust nõudvatel ametikohtadel. VT töötajate töötamist vähem vastutusrikastel 
ametikohtadel mainiti 2017. a järeluuringus pisut harvemini kui eeluuringus. Tulemused 
viitavad, et väiksema töötajaskonnaga asutustes on VT töötajatele madalama koormuse ja 
paindlikuma graafiku võimaldamine levinum kui suurema töötajaskonnaga asutustes.  

Tööandjatest 47% peab uute töötajate leidmist kohati keeruliseks ja 28 protsendi arvates on 
sellega suuri raskusi. Võrreldes 2015. a eeluuringuga pole tööandjate hinnangud uute töötajate 
leidmise keerukusele muutunud. Erasektori tööandjad hindavad uute töötajate leidmist 
keeruliseks sagedamini kui avaliku- või mittetulundussektori tööandjad. Sagedamini on uute 
töötajate leidmisega raskusi asutustel, kus töö on füüsiline. 

Küsitlusele eelnenud kahe aasta jooksul on VT inimesi tööle võtnud 24% tööandjatest (ajalised 
võrdlusandmed antud teemal puuduvad). Tööandjatest 44 protsendi hinnangul võiks nende 
asutus vähenenud töövõimega inimesi (täiendavalt) tööle võtta, sealjuures 23 protsendi sõnul 
tuleks selleks luua asutuse-siseselt uusi töökohti, 16 protsendi sõnul tuleks selleks kohandada 
töökeskkonda (asutuse ruume või töövahendeid), 1 protsendi sõnul teha muid kohandusi ja 9 
protsendi sõnul on selleks juba tänasel päeval loodud kõik võimalused. Tööandjatest 37% ei 
näe võimalust luua asutuses vähenenud töövõimega inimeste palkamiseks sobivaid tingimusi 
ja viiendik ei oska antud küsimuses seisukohta võtta. 

Ajalised võrdlusandmed on antud küsimuses olemas vaid avaliku sektori tööandjate kohta. 
Võrdlus näitab, et võrreldes 2015. aastaga on avaliku sektori tööandjate seas suhtumine VT 
inimeste palkamisse muutunud soosivamaks – VT inimeste palkamiseks nägi võimalusi 2015. 
aastal 45% ja 2017. aastal 61% avaliku sektori tööandjatest.  

Era- ja mittetulundussektoris on valmidus VT inimesi tööle võtta madalam kui avalikus 
sektoris: võimalust vähenenud töövõimega inimeste palkamiseks näeb 41% era- ja 42% 
mittetulundussektori tööandjatest. Tööandjatest, kelle asutuses on töö peamiselt vaimne, peab 
VT inimeste palkamist võimalikuks 54%, samas kui peamiselt füüsilise tööga tegelevate 
asutuste esindajatest peab VT inimeste palkamist võimalikuks 29%. Ilmselt seostavad 
tööandjad vähenenud töövõimet kõige sagedamini füüsilise puudega ning füüsilist tööd (mis 
on enam levinud primaar- ja sekundaarsektoris) ei peeta sageli VT inimestele 
võimetekohaseks. 

Tööandjatest, kes arvasid, et VT inimeste palkamine nende asutuses on võimatu (valimis kokku 
270 vastajat), pidas 68% tööd oma asutuses VT inimeste jaoks liiga keeruliseks või 
vastutusrikkaks, 31% sõnul pole (ja ei teki) asutuses vabu töökohti ning 11% pidas 
töökeskkonna kohandamist VT inimestele sobivaks liiga kulukaks ettevõtmiseks. 

Uute töötajate palkamisel eelistaks 44% tööandjatest võrdsete kandidaatide korral palgata 
pigem täielikult töövõimelise inimese, 3% pigem vähenenud töövõimega inimese ning 43 
protsenti ei lähtuks valikus mitte ametlikult tuvastatud töövõimest, vaid muudest 
kriteeriumitest. Seisukohta ei osanud võtta 10% tööandjatest. 2015. a eeluuringus oli kindla 
seisukohata tööandjate osatähtsus pisut suurem (14%) ja selle arvelt vähem neid, kes 
lähtuksid valikus muudest kritreeriumitest peale töövõime (38%).  

Suurem osa tööandjatest välistab oma asutuse puhul psüühikahäire või vaimupuudega 
inimeste töölevõtmise – nimetatud tervisehäiretega inimeste palkamist ei pea võimalikuks 70-
71% tööandjatest.  
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Tööandjatest, kelle asutuses oli tööl VT inimesi või kes olid neid viimase 2 aasta jooksul 
(täiendavalt) tööle võtnud, möönis 20%, et VT inimeste töötamisega on asutuses viimastel 
aastatel probleeme esinenud. Probleeme tajunud tööandjad (valimis kokku 71 vastajat) 
nimetasid selliste probleemidena kõige sagedamini VT töötajate sagedasi haigestumisi, äkilisi 
terviseprobleeme, kauakestvat haiguslehel viibimist või suutmatust täita teatud tööülesandeid, 
mis omakorda tingib vajaduse otsida VT töötajale asendajat või suurendada teiste töötajate 
koormust. 

Hoiakud vähenenud töövõimega inimeste töötamise suhtes   

Elanikkonnas, PTV/VT inimeste ja tööandjate seas puudub ühtsus hinnangutes VT inimeste 
töövõimele ja –motivatsioonile. Kuigi suur osa küsitletutest näeb VT inimestes potentsiaalset 
(tööjõu)ressurssi, on palju ka selge arvamuseta või skeptilisi inimesi. 67% elanikest, 68% 
PTV/VT inimestest ja 76% tööandjatest arvavad, et Eestis on palju võimekaid vähenenud 
töövõimega inimesi, kes suudavad panustada ühiskonda rohkem kui seni, ning ligikaudu pooled 
elanikest, PTV/VT inimestest ja tööandjatest peavad VT inimesi ülejäänud inimestega võrreldes 
sama võimekateks töötajateks. 66% elanikest, 70% PTV/VT inimestest ja 56% tööandjatest 
peab VT inimesi töötajatena kolleegidest sageli kohusetundlikumateks, kuid samas arvab 52% 
elanikest, 45% PTV/VT inimestest ja 32% tööandjatest ka seda, et VT inimesed on tööd otsima 
vähem motiveeritud kui töövõimelised inimesed. 

Võrreldes 2015. a eeluuringuga pole hoiakutes toimunud suurt muutust, märgatavad on vaid 
väikesed nihked. Elanikud ja PTV/VT inimesed tunnetavad vähenenud töövõimega inimeste 
potentsiaali ühiskonda senisest rohkem panustada varasemast pisut vähem, tööandjad aga 
enam. Tööandjate kahtlused vähenenud töövõimega inimeste motiveerituses tööd otsida on 
pisut kasvanud, kuid elanikkonna skepsis selles küsimuses pisut vähenenud.  

Vaimseid või füüsilisi eripärasid pidas tööturul konkurentsieeliseks 34% elanikest, 31% PTV/VT 
inimestest ja 21% tööandjatest. 78% elanikest, 71% PTV/VT inimestest ja 71% tööandjatest 
arvab, et VT inimestesse suhtutakse sageli eelarvamusega. Reformi sihtrühmas on 
eelarvamuslikku suhtumist tunnetavate inimeste osatähtsus kahe aastaga langenud 77%-lt 
71%-ni. Hoolimata sellest, et suur osa küsitletutest eeldab, et VT inimeste suhtes esineb 
eelarvamuslikku suhtumist, arvab 94% tööandjatest ja 83% PTV/VT inimestest siiski, et VT 
inimesed peaksid oma tervisekahjustusest või tegevuspiirangust tööandjat teavitama.  

Arvamus, et tööandjad pole motiveeritud VT inimesi tööle võtma, on võrreldes 2015. aastaga 
kõigis sihtrühmades vähenenud: elanikkonnas on seda arvamust jagavate inimeste osatähtsus 
langenud 79%-lt 70%-ni, PTV/VT inimeste seas 76%-lt 64%-ni ja tööandjate seas 64%-lt 
58%-ni.  

81% elanikest ja 86% PTV/VT inimestest on seisukohal, et riik peaks toetuste ja 
maksusoodustuste abil motiveerima tööandjaid VT inimesi palkama, ning 65% tööandjatest, 
50% elanikest ja 47% PTV/VT inimestest arvab, et riigi maksusoodustused ja toetused 
motiveerivad tööandjaid VT inimesi palkama. Võrreldes 2015. a eeluuringuga on 2017. a 
järeluuringus pisut vähenenud toetus tööandjatele suunatud riigipoolsete meetmete 
rakendamisele VT inimeste tööhõive tõstmisel ja usk nende meetmete tõhususse. 
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Tööandjate hinnangud VT inimeste töölevõtmisega seotud riskidele 

78% tööandjatest arvab, et VT inimeste värbamine näitab tööandja sotsiaalset vastutustunnet 
(sama tulemus nii eel- kui järeluuringus). Samas on tööandjate murelikkus VT inimeste 
värbamisega seonduvate probleemide suhtes kahe aastaga pisut kasvanud: suure riskina tajus 
VT inimeste värbamist 2015. aastal 35% ja 2017. aastal 40% tööandjatest. 72% tööandjatest 
arvab, et VT inimeste töölevõtmine nõuab asutuselt senise töö ümberkorraldamist (sama ka 
2015. aastal), ja 51% arvates eeldab VT inimeste värbamine üldjuhul ühele ametikohale mitme 
osakoormusega inimese palkamist (2015. a vastavalt 55%). Seega: kuigi tööandjad peavad 
VT inimeste värbamist sotsiaalselt vastutustundlikuks käitumiseks, tunnetavad nad siiski ka 
sellega kaasnevaid riske ja tõdevad, et VT inimeste töölevõtmine eeldab ka tööandja-poolseid 
pingutusi ja suuremat paindlikkust. 

Rääkides erivajadustega inimeste ühiskonda kaasamisest, peab 59% elanikest ja PTV/VT 
inimestest sellele teemale osutatud tähelepanu ebapiisavaks. 

44% elanikest, 32% PTV/VT inimestest ja 61% tööandjatest arvab, et suhtumine VT 
inimestesse on Eestis kahe aasta jooksul muutunud paremaks, 30% elanikest, 35% PTV/VT 
inimestest ja 10% tööandjatest, arvab, et suhtumine pole muutunud, ning 6% elanikest, 18% 
PTV/VT inimestest ja 2% tööandjatest on täheldanud suhtumise halvenemist. Selge arvamus 
antud küsimuses puudub 20%-l elanikest, 15%-l PTV/VT inimestest ja 27%-l tööandjatest. 
Ajalised võrdlusandmed antud teemadel puuduvad. 

Teadlikkus töövõimereformist 

2017. a järeluuringu andmetel on töövõimereformist kuulnud 87% PTV/VT inimestest, 83% 
tööandjatest ja 76% vähemalt 16aastastest elanikest. Võrreldes 2015.a  eeluuringuga on 
reformist kuulnute osakaal PTV/VT inimeste seas kasvanud 26 protsendipunkti võrra, 
tööandjate seas 5 protsendipunkti võrra ja kogu elanikkonnas 16 protsendipunkti võrra. Siiski 
pole märkimisväärne osa reformist kuulnud inimestest teadlik reformi sisust, olles kuulnud vaid 
reformi nime või saanud muud pinnapealset infot. Reformi põhimõtetest on enda sõnul teadlik 
48% PTV/VT inimestest, 42% tööandjatest ja 28% elanikest. Ka reformi sisust teadlike 
inimeste osatähtsus on kahe aastaga kõigis sihtrühmades suurenenud – PTV/VT inimeste 
sihtrühmas 30 protsendipunkti võrra, tööandjate sihtrühmas 9 protsendipunkti võrra ja kogu 
elanikkonnas 13 protsendipunkti võrra. 

TVR-i põhimõtetest hindas end seega teadlikuks 28% elanikest ja 48% PTV/VT inimestest. 
Vaadates hinnanguid, mida anti reformi peamisi põhimõtteid käsitlevatele väitepaaridele, võib 
tõdeda, et tegelik teadlikkus on kummaski sihtrühmas oluliselt kõrgem. 79% PTV/VT 
inimestest ja 60% elanikest teab, et uues süsteemis tegeleb töövõime hindamisega 
töötukassa, ning 71% PTV/VT inimestest ja 65% elanikest teab, et uues süsteemis muutus 
hindamise aluspõhimõte. PTV/VT inimestest teab 86% ka seda, et uues süsteemis on 
kohustuslik külastada kuue kuu jooksul enne töövõimehindamise taotluse esitamist oma pere- 
või eriarsti, 63% on teadlik nö „ühe ukse poliitikast“ (uues süsteemis piisab puude ja töövõime 
samaaegse hindamise taotluse esitamiseks töötukassa külastamisest) ja 57% teab, et kui 
varasemale töövõimetuspensionärile määratakse uues süsteemis töövõimetoetus, siis on see 
enamasti sama suur kui tema senine pension. 

Madalam on teadlikkus sellest, et uues süsteemis tuleb teatud osal taotlejatest end 
töövõimetoetuse saamiseks töötuna arvele võtta (teab 40% PTV/VT inimestest ja 42% 
elanikest) ning et uues süsteemis sõltub töövõimetoetuse suurus ka VT inimese sissetulekute 
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suurusest (teab 39% elanikest ja 32% PTV/VT inimestest). Samas on kahe viimatimainitud 
põhimõtte puhul tegu piirangutega, mis puudutavad vaid teatud osa reformi sihtrühmast  - see 
selgitab madalamat teadlikkust. Kahe aastaga on kogu elanikkonnas ja PTV/VT inimeste 
sihtrühmas teadlikkus reformi erinevatest põhimõtetest kasvanud. 

Tööandjate küsitluses kaardistati teadlikkust erinevatest toetustest või teenustest, mida 
tööandja saab vähenenud töövõimega inimeste värbamisel riigilt taotleda. 69% tööandjatest 
on teadlik töötaja sotsiaalmaksu (osalise) hüvitamise võimalusest (sotsiaalmaksu hüvitamist 
on võimalik taotleda vaid äriühingutel, MTÜ-del, SA-del ja FIE-del), 49% teab töötaja ümber- 
või täiendõppe kulude osalise hüvitamise võimalusest, 42% tööruumide ja –vahendite 
kohandamise kulude hüvitamise võimalusest ning 41% töötaja tugiisiku teenusest. Võrreldes 
2015. aastaga pole teadlikkus nimetatud toetustest ja teenustest oluliselt muutunud.  

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE algatasid 2017. aastal 
tööandjate ühisuse, kuhu kuuluvad tööandjad lubavad kohelda vähenenud töövõimega inimesi 
võrdselt kõigi teiste tööle kandideerijate ja töötajatega. Teadlikkus nimetatud algatusest on 
tööandjate seas vähene: algatusest „Tööandjate ühisus“ on kuulnud vaid 5% tööandjatest.  

Infovajadus 

Pisut enam kui pooled (54%) elanikest ja PTV/VT inimestest peavad töövõimereformi teemade 
käsitlemist ühiskonnas ebapiisavaks. Rahulolematus reformi puudutava teabe 
kättesaadavusega on pisut madalam -  mitte kättesaadavaks peavad reformi puudutavat 
teavet 28% elanikest ja PTV/VT inimestest ning 18% tööandjatest. Enam kui neljandik 
elanikest ja kolmandik tööandjatest ei osanud teabe kättesaadavust hinnata, mis viitab 
vähesele huvile antud teema vastu. Ajalised võrdlusandmed antud teemadel puuduvad. 

Ametkondade tegevusega reformi elluviimisel on nii PTV/VT inimesed, elanikud kui tööandjad 
enda hinnangul üldjuhul vähe kursis ning samuti on hinnangud ametkondade teavitustööle 
reformi sisu ja rakendamise kohta sagedamini negatiivsed kui positiivsed. PTV/VT inimesed 
hindavad oma teadlikkust ametkondade tegevustest pisut paremaks kui elanikud ja tööandjad 
ning on ka ametkondade teavitustööga pisut sagedamini rahul. Ka teadlikkuses ja hinnangutes 
ametkondade tegevusest ajalised võrdlusandmed puuduvad.  

59% reformi läbiviimisest kuulnud PTV/VT inimestest, sh 50% eestikeelsetest ja 75% 
muukeelsetest ei oska töövõimereformiga seoses nimetada ühtegi usaldusväärset kõneisikut. 
Võrreldes 2015. a eeluuringuga on usaldamatus (või teadmatus) erinevatest kõneisikutest 
eestikeelsete PTV/VT inimeste seas kasvanud. Usaldusväärsete kõneisikute seas nimetati 
2017. aastal kõige sagedamini tervise- ja tööministrit Jevgeni Ossinovskit (15%), Hooldajate 
Liidu juhti ning ajakirjanikku Tiina Kangrot (12%) ning sotsiaalkaitseministrit Kaia Iva (11%). 

PTV/VT inimesed usaldavad reformi kohta teabe saamisel arste (usaldab enam kui 85%), 
sotsiaalkindlustusametit (74%), töötavaid vähenenud töövõimega inimesi (64%) ja 
töötukassat (62%). Ebausaldusväärseks peavad PTV/VT inimesed kõige sagedamini 
ajakirjandust ja sotsiaalmeediat (ebausaldusväärseks pidas 29-30% vastajatest), töötukassat 
(20%) ning  kohalikku omavalitsust (19%). Võrreldes 2015. a eeluuringuga on PTV/VT 
inimeste seas kasvanud usaldus SKA (67%→74%) ja TK (46%→62%) vastu, vähenenud aga 
usaldus KOV-de (50%→46%) ja KOV sotsiaaltöötajate (51%→47%), Eesti Puuetega Inimeste 
Koja (52%→44%), tööinspektsiooni (47%→40%), tervisekahjustuse või puude 
esindusorganisatsioonide (47%→36%), Tervise Arengu Instituudi (39%→33%)  ja Astangu 
Kutserehabilitatsiooni Keskuse vastu (27%→22%). Samas pole võrreldes 2015. aastaga mitte 
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kasvanud nimetatud institutsioone mitteusaldavate inimeste osatähtsus, vaid suurenenud on 
nende vastajate osatähtsus, kes nimetatud institutsioonide usaldusväärsuse kohta infokanalina 
selget seisukohta võtta ei oska. 

Tööandjatest usaldab reformi kohta teabe saamisel TK-d 80%, SKA-d 78%, SoM-i 76% ja 
tööinspektsiooni 75%. Võrreldes eeluuringuga on tööandjate usaldus kõigi eeltoodud 
institutsioonide vastu kasvanud. 

Kolme olulisema teabekanali seas, millest on reformi kohta teavet saadud, mainisid nii elanikud 
kui PTV/VT inimesed kõige sagedamini meediat (71% elanikest ja 72% PTV/VT inimestest). 
PTV/VT inimeste jaoks on oluliseks teabekanaliks sageli ka arstid (mainis 33%). Nii kogu 
elanikkonnast kui PTV/VT inimestest on märkimisväärne osa teavet saanud ka tuttavatelt 
(elanikest 26% ja PTV/VT inimestest 32%), töötukassa veebilehelt (elanikest 11% ja PTV/VT 
inimestest 26%) või sotsiaalmeediast (elanikest 16% ja PTV/VT inimestest 18%). PTV/VT 
inimestest mainis 15% ka teabe saamist SKA veebilehelt. 2015. a eeluuringus küsiti 
teabekanalite kohta, millest vastajad eelistaksid teavet saada. Kõige sagedami mainiti 
eelistatud teabekanalitena toona massimeediat (elanikest 84% ja PTV/VT inimestest 78%). 
Elanikud nimetasid eelistatud teabekanalina suhteliselt sageli ka sotsiaalmeediat (elanikest 
24%), PTV/VT inimesed aga personaalset kirja sotsiaalkindlustusametilt (31%) või 
otsepostituse teel saadetavaid infomaterjale (25%). 

Tööandjatelt küsiti nii eelistatud kui ka kasutatud teabekanalite kohta. Enam eelistatud 
infokanaliteks TVR-i kohta teabe saamisel on tööandjate jaoks massimeedia (kolme olulisema 
seas mainis 55%) ja tööandjatele suunatud meedia (37%). Enam kui viiendik tööandjatest 
mainis kolme eelistatuma infokanali seas ka ametkondade (nt sotsiaalministeeriumi, 
sotsiaalkindlustusameti või töötukassa) veebilehti (28%), otsepostituse teel saadetavaid 
infomaterjale (24%) või infopäevi/koolitusi tööandjatele (21%). Tööandjate poolt eelistatud 
teabekanalid kattuvad üldjoontes nende poolt kasutatud teabekanalitega. 69% tööandjatest 
on reformi kohta teavet saanud meediast, 21% töötukassa veebilehelt, 13% tuttavatelt, 12% 
SKA veebilehelt, 11% sotsiaalmeediast ja 10% SoM veebilehelt. 

Tööandjatest, kes on mõnest teabekanalist reformi kohta infot saanud, peab saadud teavet 
arusaadavaks 63%, PTV/VT inimestest vastavalt 52% ja elanikest 43%. Põhjuseid, miks teavet 
peetakse arusaamatuks, võib olla mitmeid. Reformi kohta mõnest infokanalist teavet saanud 
elanikest 41% on teavet saanud ainult meediast, seega pole nad reformi kohta tõenäoliselt ise 
täiendavat infot püüdnud otsida, mis annab tunnistust, et huvi reformi vastu suhteliselt leige. 
Töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega inimeste seas oli neid, kes on saanud 
teavet ainult meediast, vähem (18%). Samas on töövõimereformi näol tegu teemaga, mis ilma 
süvenemata võib jääda oma nüanssides arusaamatuks - seda eriti inimese jaoks, kelle 
võimalused infot hankida või sellest aru saada võivad tema terviseprobleemidest tingituna olla 
piiratud. Arvestada tuleb ka seda, et aja jooksul on reformi sisse viidud mitmeid muutusi, mis 
samuti võivad jätta inimestele mulje, et reform on pidevas muutumises ja seega raskesti 
hoomatav. Oma osa võivad hinnangute kujunemisel mängida ka meedias avaldatud 
vastuolulised artiklid, millest mõned reformi kiidavad, teised aga kritiseerivad.  

Kolme olulisema teema seas, mille kohta peaks TVR-ga seoses eelkõige infot jagama, 
nimetasid nii elanikud kui PTV/VT inimesed kõige sagedamini VT inimeste õigusi (50% PTV/VT 
inimestest ja 39% elanikest), töövõimetoetustega seonduvat (45% PTV/VT inimestest ja 39% 
elanikest) ning VT inimestele pakutavaid uusi ja olemasolevaid teenuseid (43% PTV/VT 
inimestest ja 34% elanikest). Elanikud tõid kolme huvipakkuvama teema seas sageli esile ka 
reformi eesmärki ja põhimõtteid (mainis 33%), kuid reformi sihtrühmas oli huvi antud teema 
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vastu teabe saamisel madalam (26%). Võrreldes 2015. a eeluuringuga on nii kogu 
elanikkonnas kui PTV/VT inimeste seas langenud huvi teabe vastu üldistel teemadel nagu 
reformi eesmärgid ja põhimõtted ning rakendusplaan ja ajakava. Sellised muutused on 
ootuspärased, arvestades, et reformi läbiviimisega alustati 2016. aastal ning inimeste üldine 
teadlikkus reformist on eeluuringuga võrreldes suurenenud. 

Tööandjad nimetasid enam huvipakkuvate teemade seas võrdselt kõige sagedamini VT 
inimeste praktilist töölerakendamist (kolme olulisema teema seas nimetas 41%) ja VT inimeste 
värbamisel tekkivaid lisakulusid ja nende kompenseerimist (41%). Võrreldes 2015. a 
eeluuringuga pole tööandjate infovajadused kuigi palju muutunud. 

Praegustest töövõimetuspensionäridest, kes plaanivad püsiva töövõimetuse otsuse kehtivuse 
lõppemisel taotleda uut töövõime hindamist, ütles 69%, et vajab töövõime hindamise kohta 
rohkem teavet. Teavet töövõime hindamise kohta eelistatakse saada eelkõige meediast või 
perearstilt/pereõelt/eriarstidelt. 

Töötukassa 

Töötukassa teenuste kohta küsiti vaid PTV/VT inimestelt ning seda 2017. a järeluuringus 
esmakordselt, mistõttu puuduvad ajalised võrdlusandmed.  

35% kõigist PTV/VT inimestest peab töötukassa teenuseid kliendist lähtuvalt piisavalt 
paindlikuks ning 38% mitte. Hinnangut töötukassa teenuste paindlikkusele ei osanud anda 
27% PTV/VT inimestest. Jättes kõrvale selge seisukohata inimesed, on töötukassa teenuste 
kuvand positiivsem nende seas, kes on töötukassaga kahe aasta jooksul suhelnud.  

79 protsendile PTV/VT inimestest, kes on kahe aasta jooksul töötukassaga suhelnud, on 
töötukassa teenindusest jäänud hea mulje. Probleeme on töötukassaga suheldes kogenud 16% 
kahe aasta jooksul töötukassaga kokkupuutunuist. Probleemid seisnesid eelkõige 
suhtlusprobleemides või (väidetavas) ebameeldivas kohtlemises, rahulolematuses 
töötukassast pakutud tööga või enda kohta langetatud otsusega töövõime hindamisel. 

78% vähenenud töövõimega vastajatest, kes on kahe aasta jooksul töötukassaga suhelnud, 
esitas avalduse töövõime hindamiseks töötukassa esinduses kohapeal. 13% tegi seda 
töötukassa veebilehe vahendusel, 6% saatis taotluse posti või e-mailiga ning 3 protsendi sõnul 
esitas taotluse nende eest keegi teine. Küsitletutest, kes olid taotluse töövõime hindamiseks 
esitanud ise, pidas 69% taotluse esitamist lihtsaks ja 31% keeruliseks. Vähenenud töövõimega 
inimestest 78% sai töövõime hindamise otsuse töötukassalt kätte 30 päeva jooksul peale 
taotluse esitamist, 17% sai otsuse kätte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul ning 5% ei osanud 
otsuse kättesaamise aega täpsustada. Töövõime hindamise läbinud vastajatest, kel vähenenud 
töövõime ka tuvastati,  arvas 75%, et langetatud otsus vastab tema tegelikule tervislikule 
seisundile ja 19%-i arvates ei vastanud. 6 protsendil küsitletutest puudus langetatud töövõime 
hindamise otsuse suhtes selge seisukoht. Ootuspäraselt on enda töövõime hindamise otsusega 
sagedamini rahul inimesed, kel on tuvastatud puuduv töövõime.  

Kampaania „Ära põe!“ märgatavus 

Septembris 2017 algatas sotsiaalministeerium kampaania "Ära põe", kus jagati inimestele 
praktilisi nõuandeid, kuidas igapäevases töö- ja argielus suhelda inimestega nende erivajadust 
arvestades. Kampaaniakanalitena kasutati televisiooni, tänavareklaame, internetti (bännerid, 
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klipid sotsiaalmeedias, veebileht www.tegijad.ee).  Kampaaniat „Ära põe!“ on märganud 53% 
vähemalt 16aastastest elanikest, 49% PTV/VT inimestest ja 67% tööandjatest. Veebilehest 
tegijad.ee teadlikke oli oluliselt vähem kui kampaania märkajaid: sellest oli teadlik 20% 
elanikest, 19% PTV/VT inimestest ja 35% tööandjatest. Veebilehe külastajate osatähtsus jääb 
kõigis sihtrühmades 3-4% piirimaile. Kampaania sõnumina nimetati kõigis sihtrühmades kõige 
sagedamini seda, et abivajajaid on vaja aidata ja puudega inimesi rohkem märgata (neid mitte 
karta, suhtuda hoolivamalt). Samuti toodi välja vajadust suhtuda puudega inimestesse kui 
võrdväärsetesse ja kohelda neid vastavalt.   

Suhtumine töövõimereformi 

Töövõimesüsteemi muutmist peab vajalikuks 54% PTV/VT inimestest, 60% elanikest ja 73% 
tööandjatest, ebavajalikuks aga 33% PTV/VT inimestest, 22% elanikest ja 9% tööandjatest. 
Seega on suhtumine töövõimereformi kõige pooldavam tööandjate sihtrühmas, mõnevõrra 
kriitilisem kogu elanikkonnas ning kõige kriitilisem reformi sihtrühmas ehk PTV/VT inimeste 
seas. 2017. aasta jooksul igakuiselt läbi viidud omnibuss-uuringu andmetel on võrreldes 2017. 
aasta algusega suhtumine reformi nii kogu elanikkonnas kui PTV/VT inimeste seas muutunud 
kriitilisemaks.  

2015. a eeluuringus kaardistati suhtumist reformi vaid nende vastajate puhul, kes olid 
reformist kuulnud ning küsimuse ülesehitus oli samuti pisut erinev. 2015. a eeluuringus 
pooldas töövõimesüsteemi reformimist 72% elanikest, 60% töövõimetuspensionäridest ning 
57% tööandjatest, kes olid TVR-ist kuulnud, kuid samas arvas 52% elanikest, 37% 
töövõimetuspensionäridest ja 40% tööandjatest, kes olid TVR-ist kuulnud, et TVR on küll õige 
algatus, kuid seda tuleks täiustada ning 15% elanikest, 22% töövõimetuspensionäridest ja 
12% tööandjatest, kes olid TVR-ist kuulnud, soovitasid loobuda reformist selle toonasel kujul. 
Vastuseis süsteemi reformimisele oli ka toona kõige tugevam töövõimetuspensionäride seas, 
kellest 24% ei näinud vajadust toonase süsteemi reformimiseks ning 22% soovitas loobuda 
reformist selle toonasel kujul. 

Töövõimereformi positiivseteks mõjudeks peetakse eelkõige seda, et see aitab asutustel, kel 
napib töökäsi, leida uusi töötajaid (nõus 62% elanikest, 58% PTV/VT inimestest ja 58% 
tööandjatest) ning motiveerib vähenenud töövõimega inimesi tööd otsima (nõus 59% 
elanikest, 65% PTV/VT inimestest ja 57% tööandjatest). Väitega, mille kohaselt leiab TVR-i 
tulemusena senisest rohkem VT inimesi endale töökoha, nõustub 51% elanikest, 54% 
tööandjatest ja 46% PTV/VT inimestest ning väitega, et tänu TVR-le väheneb pikaajalises 
plaanis surve sotsiaalsüsteemile ja kasvab riigi maksutulu, nõustub 50% PTV/VT inimestest, 
43% elanikest ja 42% tööandjatest.  

Märkimisväärne osa küsitletutest pole rahul huvirühmade kaasamisega reformi elluviimisel: 
52% PTV/VT inimestest ja 48% elanikest arvab, et TVR-i elluviimisel pole VT inimestega 
piisavalt arvestatud, ning 27% tööandjatest arvab, et reformi elluviimisel pole tööandjate 
arvamusega piisavalt arvestatud. 

Ligikaudu 2/3 PTV/VT inimestest ja kogu elanikkonnast arvab, et TVR toob üldjuhul VT 
inimestele rohkem lisakohustusi kui kasu, ning veidi enam kui pool kogu elanikkonnast ja 
PTV/VT inimestest arvab, et TVR tähendab suuremale osale VT inimestest kaotust sissetulekus. 
Seda, et TVR halvendab suhtumist VT inimestesse, arvab siiski vaid 32% PTV/VT inimestest, 
30% elanikest ja 14% tööandjatest.  
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Töövõimereformi mõju ning tulemuslikkust hindasid sihtrühmade võrdluses kõige kriitilisemalt 
PTV/VT inimesed. Samas, võrreldes 2017. a järeluuringu tulemusi 2015. a eeluuringuga, on 
PTV/VT inimeste ning tööandjate sihtrühmades ootused reformi tulemuslikkuse osas kasvanud, 
st usk reformi positiivsetesse mõjudesse on süvenenud. Elanikkonnas seevastu on  arvamused 
töövõimereformi tulemuslikkusest muutunud pisut kriitilisemaks ning seda pea kõigi uuritavate 
aspektide lõikes. Ilma selge seisukohata inimeste osatähtsus on kahe uuringu võrdluses 
enamiku väidete puhul kõigis sihtrühmades vähenenud, mis annab tunnistust teadlikkuse 
kasvust.  

Uue teemana kaardistati 2017. a järeluuringus suhtumist töövõimetoetuse maksmise 
põhimõtetesse. Põhimõtet, et väiksema sissetulekuga inimestele makstav toetus peaks oleks 
suurem kui kõrgema sissetulekuga inimestel, toetab 35% elanikest ja 28% PTV/VT inimestest, 
samas kui 53% elanikest ja 65% PTV/VT inimestest arvab, et töövõimetoetuse suurus ei peaks 
sõltuma inimese sissetulekutest. Selge arvamus puudub 13%-l elanikest ja 7%-l PTV/VT 
inimestest. 

Töövõimetoetuse saamise eeldusena kehtestatud aktiivsusnõudeid peab põhjendatuks 44% 
elanikest, 43% tööandjatest ja 37% PTV/VT inimestest. Aktiivsusnõudeid ei pea põhjendatuks 
51% PTV/VT inimestest, 38% elanikest ja 24% tööandjatest. Selge arvamus puudus 18 
protsendil elanikest, kolmandikul tööandjatest ja 12 protsendil PTV/VT inimestest. 

Kriitilisus reformi läbiviimisel esinenud probleemide lahendamise suhtes on reformi sihtrühmas 
ning elanikkonnas võrdsel tasemel. PTV/VT inimestest ja kogu elanikkonnast 45% on 
seisukohal, et reformi elluviimisel on olnud tõrkeid, mis on suures osas jäänud lahendamata. 
Tööandjatest jagas sama arvamust 25%. Seda, et reformi läbiviimisel esinenud tõrked on 
suures osas lahendatud, arvas 27% PTV/VT inimestest, 21% elanikest ja 23% tööandjatest. 
Vaid vähesed jagasid arvamust, et reformi läbiviimine on sujunud tõrgeteta – nii arvas 8% 
PTV/VT inimestest ning 2% kogu elanikkonnast ja tööandjatest. Reformi läbiviimist ei osanud 
hinnata pooled tööandjatest, kolmandik elanikest ja viiendik PTV/VT inimestest. 

2017. a järeluuringu andmetel tunnetab 31% elanikest ja 60% PTV/VT inimestest, et 
töövõimereformi elluviimine mõjutab järgneva kolme aasta jooksul neid või nende pereliikmeid 
isiklikult. Võrreldes 2015. a eeluuringuga on kummaski sihtrühmas vähenenud nende inimeste 
osatähtsus, kes ei oska reformi mõju enda ja oma lähedaste elule hinnata, mis annab 
tunnistust kasvanud teadlikkusest. Reformi negatiivselt suhtuvad PTV/VT inimesed hindasid 
reformi mõju endale ja oma pereliikmetele üldjuhul suuremaks kui reformi suhtes positiivselt 
häälestatud PTV/VT inimesed. 

Järeldused 

Võrreldes töövõimereformi käivitamise-eelse ajaga (2015) on teadlikkus reformist nii reformi 
otseses sihtrühmas kui ka kogu elanikkonnas olulisel määral kasvanud. Tööandjate seas oli 
juba 2015. a eeluuringus teadlikkus reformist kõrgem kui teistes sihtrühmades, mistõttu on 
teadlikkuse kasv olnud väiksem. Kõigis sihtrühmades on suurenenud nii reformist kuulnute 
osakaal kui ka teadlikkus reformi põhimõtetest. Siiski, hoolimata teadlikkuse suurenemist 
peavad end 2017. aastal reformi sisust teadlikuks vähem kui pooled reformi sihtrühmast ja 
tööandjatest ning alla kolmandiku elanikest. Teemadeks, mille osas on teadlikkus reformi 
sihtrühmas ja kogu elanikkonnas jätkuvalt madal, on näiteks aktiivsusnõuded osalise 
töövõimega inimestele ja töövõimetoetuse suuruse sõltumine taotleja sissetulekutest. 
Nimetatud põhimõtteid ei pea suur osa elanikest, sh reformi sihtrühmast ka põhjendatuks, mis 
viitab vajadusele neid põhimõtteid rohkem ja arusaadavalt selgitada.  
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Madala teadlikkuse põhjusteks on mõnel juhul ebapiisav teavitus, mõnel juhul aga ka vähene 
huvi antud teema vastu. Tegu on reformiga, mis puudutab suhteliselt kitsast elanikkonna 
segmenti, ning on ootuspärane, et töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega 
inimeste (keda reform kõige otsesemalt mõjutab) huvi reformi vastu on suurem kui tööandjatel 
või elanikel üldiselt. 50% elanikest arvab, et reform neid endid ja nende lähedasi ei mõjuta ja 
tööandjatest 37% välistab VT inimeste palkamise oma asutuses, mis selgitab nende 
sihtrühmade väiksemat teadlikkust ja huvi reformi suhtes.  

Töövõimereformi teemasid on käsitletud ka meedias, kuid seni pigem negatiivses võtmes – 
põhiliselt on ajakirjandus tõstatanud reformiga seonduvaid probleeme, nagu töövõime 
hindamise taotlejate rahulolematus hindamisotsustega, töövõime hindamiste venimine, 
töövõimetuspensionilt töövõimetoetusele üleminekul tekkiv sissetulekuauk jne. Ellu viidud 
lahendused ja reformi positiivsed tulemid (nt toetuste suurenemine, sissetulekuaugu 
likvideerimine, vähenenud töövõimega inimeste tööhõive suurenemine ja edulood) on pälvinud 
vähem tähelepanu. Seetõttu pole kuigi üllatav, et ka märkimisväärsele osale elanikest, sh 
reformi sihtrühmale on jäänud mulje, et reformiga on kaasnenud tõrked, mis on jäänud 
lahendamata. Teadlikkus ellu viidud lahendustest on kas madal või siis ei hinnata neid lahedusi 
piisavateks.  

Uuring näitas, et reformi puudutava teabe kättesaadavuse ja arusaadavusega on probleeme - 
seda eriti reformi sihtrühmas ja kogu elanikkonnas. Kõigi sihtrühmade jaoks on teabekanalina 
olulisel kohal meedia, kuid venekeelse auditooriumini, kes jälgib eestikeelset meediat vähem, 
on ka teavet reformi kohta meedia vahendusel jõudnud vähem. Reformi sihtrühma jaoks on 
infoallikatena olulisel kohal ka arstid, seega võiks teabe jagamine koostöös arstidega olla 
selgelt koordineeritud (pannes nt paika, milliseid infomaterjale võiks arst töövõime hindamise 
taotlejale anda). Reformi sihtrühma ootuseks on saada teavet reformi kohta ka mugavalt 
otsepostituse teel, nt kirjana postkasti või e-mailina. Seni on otsepostituse teel jagatav info 
enamasti piirdunud töövõime hindamisele eelneva infokirjaga, mis annab küll juhiseid 
töövõime hindamise taotluse esitamiseks, kuid ei selgita laiemalt reformi sisu ja eesmärke. 
Teadlikkust aitaks tõsta otsepostituse teel saadetav infokiri reformi eesmärkide kohta koos 
suunistega, kust vajadusel saada rohkem lisainfot (ka vene keeles).  

Toetus varem kehtinud töövõimesüsteemi reformimisele on nii kogu elanikkonna, tööandjate 
kui PTV/VT inimeste seas suhteliselt kõrge. Töövõimesüsteemi muutmist peab vajalikuks 54% 
PTV/VT inimestest, 60% elanikest ja 73% tööandjatest, ebavajalikuks aga 33% PTV/VT 
inimestest, 22% elanikest ja 9% tööandjatest. Varasemate uuringute andmetel pooldab valdav 
osa elanikest töövõime hindamispõhimõtte muutumist ja VT inimeste töötamist.8 Sellest 
hoolimata esineb skeptilisust reformi läbiviimise ja tulemuslikkuse suhtes. 2017. aasta 
järeluuringu andmetel on suhtumine töövõimereformi reformi otseses sihtrühmas – püsivalt 
töövõimetute inimeste ja vähenenud töövõimega inimeste seas – negatiivsem kui elanikkonnas 
üldiselt. Reformi sihtrühma kuuluvate inimeste sissetulekud ja majanduslik toimetulek on 
tänasel päeval elanikkonna keskmisest madalam, seega pole kuigi üllatav, et nende põhiliseks 
kartuseks seoses reformiga on toimetuleku halvenemine. Küsitluse andmetel eeldab kolmandik 
PTV/VT inimestest, et järgneva kolme aasta jooksul nende majanduslik olukord halveneb ja 
57% arvab, et reform tähendab suuremale osale VT inimestest kaotust sissetulekus.  

                                           

 

8 Vainu, V. Elanike teadlikkus ja suhtumine töövõimereformi. Küsitlusuuring mais 2017. URL: 
http://www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid  
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Negatiivsete hoiakute põhjuseks võib olla arvamus, et seoses uuele süsteemile üleminekuga 
vähenevad makstavad toetused või et tõmmatakse koomale toetusesaajate ringi (eeldatakse, 
et uues süsteemis on hindamine varasemast rangem, mistõttu varem töövõimetud inimesed 
tunnistatakse uue hindamise järel töövõimelisteks ja nad jäävad toetustest ilma). Samuti 
võivad kartused oma majandusliku olukorra halvenemise suhtes olla seotud sellega, et toetuste 
kasvu ei peeta üldise elukalliduse kasvuga võrdväärseks. Töötukassa 2017. a I poolaasta 
statistika kohaselt tuvastati 83 protsendil menetlusse võetud töövõime hindamise taotlustest 
taotlejal vähenenud töövõime ja 13 protsendil juhtudest tunnistati taotleja töövõimeliseks.9 
Seega moodustavad juhud, kus töövõime vähenemist ei tuvastata, suhteliselt väikese osa 
kõigist taotlustest. Samuti on uues süsteemis makstavad töövõimetoetused üldjuhul suuremad 
kui varasem töövõimetuspension: keskmine töövõimetoetus oli töötukassa andmetel 2017. a 
septembri seisuga 253 eurot (osalise töövõimega inimeste keskmine töövõimetoetus oli 208 
eurot ja puuduva töövõimega inimeste toetus 357 eurot), kuid varasem keskmine 
töövõimetuspension oli 217 eurot. Seega võib oletada, et reformi sihtrühma teadlikkus 
töövõime hindamiste tulemustest ja toetuste suurusest on vähene. Samas võib arvamus, et 
reform toob endaga kaasa VT inimeste sissetulekute vähenemise, olla mingil määral tingitud 
ka kõrge sissetulekuga VT inimeste toetuse vähendamisest (kuigi sedavõrd kõrge 
sissetulekuga inimesi pole reformi sihtrühmas palju) või sellest, et aktiivsusnõuete täitmist 
(mis on toetuse saamise eelduseks osalise töövõimega inimeste puhul) peetakse keeruliseks.   

Võimalusi vähenenud töövõimega inimeste tööhõive suurendamiseks tajuvad kõik uuritud 
sihtrühmad piiratuna, sealjuures takistust nähakse nii tööandjate suhtumises kui ka vähenenud 
töövõimega inimeste endi võimekuses ja motivatsioonis. Kindlasti ei saa eeldada, et osalise 
töövõimega inimestele suunatud aktiveerivad meetmed ning toetused/soodustused 
tööandjatele tooksid endaga kaasa hüppelise VT inimeste tööhõive kasvu (mida näitas ka 
Töövõimetoetuse seaduse mõjuanalüüs10). Suur osa mittetöötavatest 
töövõimetuspensionäridest ja vähenenud töövõimega inimestest pole suutelised töötama juba 
tulenevalt oma terviseprobleemidest ning ülejäänud juhtudel tuleb arvestada selle sihtrühma 
suhteliselt madalama konkurentsivõimega. PTV/VT inimeste võimalusi tööd leida ja töötada 
piiravad tööotsija terviseprobleemid (mis võivad tingida näiteks vajaduse töötada väiksema 
koormusega või kohandada töökohta), suhteliselt madalam haridus (kogu elanikkonnaga 
võrreldes), sageli pikaajaline tööturult eemal viibimine ning suhteliselt kõrge vanus (57% 
töövõimetuspensionäridest ja vähenenud töövõimega inimestest on vähemalt 50aastased). 
Sellest tulenevalt on VT inimeste tööhõive suurenemise seisukohalt hädavajalikud nii sellele 
sihtrühmale suunatud toetavad teenused (võimalused täiend- ja ümberõppeks, 
rehabilitatsioon, abivahendid, transpordi toetamine) kui ka tööandjatele suunatud meetmed, 
mis aitaksid muuta VT inimeste palkamise tööandjate silmis atraktiivsemaks. 

Käesoleva uuringu andmetel on võrreldes 2015. aastaga usk tööandjate vähesesse 
motiveeritusse VT inimesi tööle võtta küll vähenenud, kuid siiski usub ka 2017. aastal 58% 
tööandjatest, 64% reformi sihtrühmast ja 70% elanikest, et tööandjad pole motiveeritud VT 
inimesi tööle võtma. Tööandjate hoiakud VT inimeste palkamise suhtes (ning ka sellega 
seonduvad kartused) on jäänud suures osas samaks, mis enne reformi algust, ning ka 

                                           

 

9 Töötukassa. Töövõime hindamised 2016-2017. URL: https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/peamised-
statistilised-naitajad  
10 Vahopski, Reelika, Lauri, Maris, Telpt, Eve, Siirman, Eneli, Saar, Andrus, Suhhoterina, Marina, Strapatšuk, Irina. 

Töövõimetoetuse seaduse mõjuanalüüs – eelhindamine, 2014. URL: https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/tvk_semojuanalyys_eessonaga.pdf  
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teadlikkus tööandjatele suunatud riigipoolsetest meetmetest pole kahe aastaga muutunud (v.a 
avaliku sektori tööandjate puhul, kelle teadlikkus on kasvanud). Jätkuvalt peab 40% 
tööandjatest VT inimeste värbamist suureks riskiks, mistõttu vajab lahendamist küsimus, 
kuidas võiks riigipoolsete tegevustega tööandjate silmis VT inimeste palkamisega seonduvaid 
riske maandada ning infot tööandjatele pakutavatest meetmetest paremini kommunikeerida. 
Riske näevad VT inimeste palkamises eelkõige tööandjad, kes tegutsevad erasektoris või 
tegevusvaldkonnast lähtuvalt primaar- või sekundaarsektoris, kelle asutuses on töö füüsilist 
laadi ja töötajaid vähe. Samas näitas uuring ka seda, et sellistes asutustes esineb kõige 
sagedamini raskusi uute töötajate leidmisel, seega võiks hoiakute muutumise korral selles 
sihtgrupis olla töövõimereformist kasusaajaid.  

Käesoleva uuringu andmetel pole tööandjate valmidus töötaja vajadustest lähtuvalt tema 
töökeskkonnas või -ülesannetes kohandusi teha võrreldes 2015. a eeluuringuga suurel määral 
muutunud. Jätkuvalt ei pea ligi pooled tööandjatest võimalikuks pakkuda töötajale  kaugtöö 
võimalust või transporti, kohandada kogu töökeskkonda või võimaldada töötaja liikumist 
vähem pingutust nõudvale ametikohale. Kuigi on töökohti, kus selliste kohanduste tegemine 
juba töö iseloomust lähtuvalt on võimatu, võiks tööandjate-poolne valmidus kohandusi teha 
olla ilmselt kõrgem, kui hoiakud vähenenud töövõimega inimeste palkamise suhtes muutuksid 
soosivamaks, teadlikkus riigipoolsetest toetustest ja tugiteenustest tõuseks ning riik arvestaks 
toetuste ja teenuste pakkumisel ka n-ö negatiivsete stsenaariumitega, kus töösuhe tööandja 
ja VT töötaja vahel katkeb (st VT inimeste värbamisega seotud riskid ei jääks ainult tööandja 
kanda). 

Kahe aasta jooksul toimunud positiivsete muutustena saab esile tuua töövõimetuspensionäride 
ja vähenenud töövõimega inimeste tööhõive kasvu. 2015. a uuringu andmetel oli reformi 
sihtrühmast tasustatud tööga hõivatud 46% ja 2017. a järeluuringu andmetel 53%. (ESA 
andmetel kasvas PTV/VT inimeste tööhõive 2015. ja 2016. aasta võrdluses 48,7%-lt 50,4%-
ni)11 Samuti on reformi otseses sihtrühmas ja tööandjate seas kahe aastaga paranenud 
arvamused töövõimereformi tulemuslikkusest, mis annab tunnistust reformi 
kommunikatsioonitegevuste positiivsest mõjust. 

Käesoleva uuringu andmetel on mittetöötavate töövõimetuspensionäride ja vähenenud 
töövõimega inimeste huvi töötamise vastu suhteliselt kõrge - neist ligikaudu pooled sooviksid 
tasustatud tööle asuda. Samas peab mittetöötavatest PTV/VT inimestest, kes sooviksid töötada 
vaid neljandik töökoha leidmist (lähema poolaasta jooksul) tõenäoliseks. Ametliku statistika 
järgi pole sedavõrd suur pessimism põhjendatud - kuigi vähenenud töövõimega tööotsijal kulub 
töö leidmiseks keskmiselt rohkem aega kui täielikult töövõimelistel inimestel, leiab neist kuue 
kuu jooksul töö iga kolmas, aasta jooksul iga teine tööotsija.12 Siiski on töötukassa andmetel 
tööle rakendatud VT töötute mediaanpalk ligi veerandi võrra madalam kui ülejäänud tööle 

                                           

 

11 Statistikaameti veebiandmebaas, tabel THV601: tööealiste hõiveseisund 2015 --- Aasta, Vanuserühm, Näitaja 

ning Puudelisus/töövõime. Andmeid vaadatud seisuga 25.01.2018. 
12 Liimal, P (2017). Töövõimereform: tööturuteenused ja töötamine. Ülevaade vähenenud töövõimega inimeste 
töölerakendumisest ja tööturuteenuste kasutamisest. URL: 
https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/pliimal_tvr_tooturuteenused_ja_tootamine_puuetega_inimeste
ga_kohtumine_23.05.2017.pdf  
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rakendatud tööotsijatel, mille võimalike põhjustena nimetatakse VT inimeste töötamist 
madalama palgaga tegevusaladel või väiksema koormusega.13 

Reformi peamise rakendusasutuse töötukassa üldine kuvand avalikkuses on negatiivsem kui 
asutuse kuvand töötukassaga isiklikult kokku puutunud PTV/VT inimeste seas. Reformi 
sihtrühmas tekitab küsitavusi töövõime hindamiste pädevus ning osalise töövõimega inimeste 
tööle suunamine. Kummutamist vajab eksiarvamus, et uues süsteemis viivad töövõime 
hindamisi läbi ametnikud (mitte arstid) ning et seda tehakse pealiskaudselt, ilma taotleja 
terviseandmetesse süvenemata. Esineb arvamust, et tööotsijat sunnitakse vastu võtma ka 
tema jaoks tegelikult sobimatut tööd. Eelnev negatiivne häälestatus paneb oma pitseri ka 
tööotsingute edukusele, vähendades töötukassas töötuna arvele võetud inimese motivatsiooni 
tööle asuda.  

 

  

                                           

 

13 Liimal, P (2017). Töövõimereform: tööturuteenused ja töötamine. Ülevaade vähenenud töövõimega inimeste 

töölerakendumisest ja tööturuteenuste kasutamisest. URL: 
https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/pliimal_tvr_tooturuteenused_ja_tootamine_puuetega_inimeste
ga_kohtumine_23.05.2017.pdf 
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 VALIMI PROFIIL 

 

Elanikkonna ja PTV/VT inimeste järeluuringu valimite sotsiaal-demograafiline struktuur 
(kaalutud andmed) on esitatud joonisel 1.  

Töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega inimeste järeluuringu valim erineb kogu 
elanikkonna valimist mitmete parameetrite poolest. Nende erinevuste mõistmiseks tuleb 
esmajoones arvestada valimite vanuselise jagunemise erinevustega. Elanikkonna valimis on 
esindatud ka üle 65aastased inimesed, kes on suuremalt jaolt vanaduspensionärid; 
töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega inimeste valim piiritleti aga 16-
65aastastega. Töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega inimeste valimist 
enam kui poole (57%) moodustavad inimesed vanuses 50-65 ning mida noorema 
vanuserühmaga on tegu, seda vähem PTV/VT vastajaid arvuliselt on. 16-40aastaseid on 
PTV/VT inimeste valimis 23% ja kogu elanikkonna valimis 37%. See on vastavuses PTV/VT 
inimeste ja elanikkonna tegeliku vanuselise jagunemisega.  

Võrreldes kogu elanikkonnaga on PTV/VT inimeste seas muukeelsete (määratletud koduse 
keele alusel) inimeste osatähtsus suurem: kogu elanikkonnast moodustavad muukeelsed 
inimesed 30% ja PTV/VT inimestest 39%.  

Võrreldes kogu elanikkonnaga iseloomustab PTV/VT inimeste sihtrühma suhteliselt madalam 
haridus. Kõrgharidusega inimesi on vähemalt 16aastaste elanike seas 27%, PTV/VT 
inimeste seas aga 13%. Ootuspäraselt on PTV/VT inimeste seas ka tööga hõivatute 
osatähtsus pisut madalam kui kogu elanikkonnas (täpsemalt vt ptk 3.1). Erinevused ilmnevad 
ka sissetulekute osas, sealjuures PTV/VT inimeste sissetulekud on võrrelduna kogu 
elanikkonnaga keskmiselt madalamad. Erinevused ilmnevad nii vastaja isikliku 
netosissetuleku kui ka leibkonna ühe liikme kohta arvutatud keskmise netosissetuleku osas 
(täpsemalt vt ptk 2.1).  

Samuti on PTV/VT inimeste regionaalne paiknemine erinev kogu elanikkonna regionaalsest 
jagunemisest. Kogu elanikkonnast rääkides on kõige suurema elanike arvuga piirkond Tallinn 
ja Harjumaa, st Põhja-Eesti (43% elanikest), millele elanike arvult järgneb Lõuna-Eesti (24%). 
PTV/VT inimesi on aga arvuliselt kõige enam Lõuna-Eestis (33% PTV/VT inimestest), 
järgmisena Põhja-Eestis (26%) ja Kirde-Eestis (20%).  
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Joonis 1. Elanikkonna ja töövõimetuspensionäride/vähenenud töövõimega inimeste 
2017. a järeluuringu valimite sotsiaal-demograafiline struktuur, kaalutud andmed 
(%) 

 

SUGU
Mees
Naine

VANUS
16-29 a.
30-39 a.
40-49 a.
50-65 a.

66+ a.
PEAMINE KODUNE KEEL

Eesti
Muu

HARIDUS
Alg- või põhiharidus

Kutse-, kesk- või gümnaasiumiharidus
Keskeri- või tehnikumiharidus

Kõrgharidus
ISIKLIK NETOSISSETULEK

Kuni 400 EUR
401-800 EUR

Enam kui 800 EUR
Ei oska öelda/keeldus vastamast

SISSETULEK LEIBKONNALIIKME KOHTA
Kuni 400 EUR
401-800 EUR

Enam kui 800 EUR
Ei oska öelda/keeldus vastamast

TÖÖALANE STAATUS
Teeb tasustatud tööd

Ei tööta
LEIBKONNALIIKMETE ARV

1 liige
2 või enam liiget

ALAEALISED LAPSED LEIBKONNAS
Leibkonnas on lapsi

Leibkonnas pole lapsi
REGIOON

Tallinn
Muu Põhja-Eesti

Kesk-Eesti
Kirde-Eesti

Lääne-Eesti
Lõuna-Eesti

LINNALINE/MAALINE ASULA
Linnaline asula
Maaline asula

INTERNETI KASUTAMINE
Kasutab internetti

Ei kasuta internetti
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Tööandjate valimisse kaasati tööandjad, kelle asutuses töötab vähemalt 2 inimest (arvesse 
läksid ka osalise koormusega või projektipõhised töötajad ja püsivabatahtlikud). Erinevalt kogu 
elanikkonna ja töövõimetuspensionäride/vähenenud töövõimega inimeste valimist moodustati 
tööandjate valim mitteproportsionaalsena. Nii eel- kui järeluuringus suurendati tööandjate 
valimis 50 ja enama töötajaga asutuste proportsiooni, et saada esinduslikku pilti ka suurema 
töötajate arvuga tööandjate arvamustest. Hiljem kaaluti valim taas proportsionaalseks. Samuti 
vähendati 2017. a järeluuringu valimis kaalumise läbi pisut avaliku sektori asutuste 
osatähtsust, suurendades samal ajal erasektori asutuste oma. 2017. a järeluuringu valimi 
struktuur enne ja pärast kaalumist on esitatud tabelis 2. 
 
Valdava osa küsitletutest moodustasid asutuse juhid või juhatuse liikmed. Valimisse 
kaasatud asutustest tegutses 15% avalikus sektoris, 71% erasektoris ning 14% 
mittetulundussektoris (siinkohal on aluseks võetud kaalutud andmed ning see, millisesse 
sektorisse vastaja ise oma asutuse liigitas).  

Avaliku sektori asutused on töötajate arvust lähtuvalt keskmiselt suuremad kui era- ning 
mittetulundussektori asutused: 50 või enama töötajaga asutused moodustasid küsitluses 
osalenud avaliku sektori asutustest 21%, erasektori asutustest 5% ja mittetulundussektori 
asutustest 6%. Keskmiselt kõige väiksemad on töötajate arvust lähtuvalt mittetulundusektori 
asutused. Kuni 4 töötajaga oli 62% mittetulundussektori asutustest, 45% erasektori asutustest 
ja 14% avaliku sektori asutustest. 

Küsitluses osalenud erasektori asututest 5% liigitub peamise tegevusala poolest 
primaarsektorisse, 33% sekundaarsektorisse ning 62% tertsiaarsektorisse. Avaliku ning 
mittetulundussektori asutused kuuluvad valdavalt tertsiaarsektorisse (97-98%).  
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Tabel 2. Tööandjate 2017. a järeluuringu valimi sotsiaal-demograafiline struktuur 
(%) 

  Kaalumata Kaalutud 
SUGU 
Mees 41% 48% 
Naine 59% 52% 
VANUS 
Alla 40 a. 26% 28% 
40-49 a. 29% 28% 
50-59 a. 45% 44% 
ANKEEDI KEEL 
Eesti 81% 77% 
Vene 19% 23% 
AMETIPOSITSIOON 
Asutuse juht või juhatuse liige 73% 84% 
Personalijuht 15% 6% 
Muu keskastmejuht (osakonnajuhataja jt) 9% 8% 
Muu 3% 2% 
SEKTOR 
Avalik sektor 19% 15% 
Erasektor 67% 71% 
Mittetulundussektor 14% 14% 
TÖÖTAJATE ARV 
Kuni 4 34% 43% 
5-9 21% 26% 
10-49 23% 24% 
50-99 8% 5% 
100-249 7% 2% 
250 ja enam 7% 1% 
TEGUTSEMISAEG 
Vähem kui 2 aastat 2% 2% 
2 aastat kuni alla 5 aasta 9% 11% 
5 aastat kuni alla 10 aasta 17% 21% 
10 aastat või kauem 72% 65% 
ASUKOHT 
Põhja-Eesti (Harjumaa, sh Tallinn) 48% 51% 
Kesk-Eesti (Järvamaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa) 8% 8% 
Kirde-Eesti (Ida-Virumaa) 9% 9% 
Lääne-Eesti (Hiiu maakond, Läänemaa, Pärnumaa, Saare 
maakond) 12% 11% 
Lõuna-Eesti (Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, 
Viljandi, Võru) 23% 21% 
ASULATÜÜP 
Linnaline asula 71% 72% 
Maaline asula 29% 28% 
TEGEVUSPIIRKOND 
Põhja-Eesti 46% 49% 
Ida-Virumaa 15% 13% 
Lääne-Eesti 11% 10% 
Kesk-Eesti 11% 9% 
Lõuna-Eesti 25% 20% 
Kogu Eesti erinevad piirkonnad 9% 8% 
Väljaspool Eestit 5% 6% 
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 KÜSITLUSE TULEMUSED 

 

1 Tervis 

Tervislikku seisundit puudutavad küsimused esitati elanikkonna- ning 
töövõimetuspensionäride/vähenenud töövõimega inimeste küsitluses osalenutele.  

Elanike ja PTV/VT inimeste küsitlustes kaardistati vastajate tervislikku seisundit järgnevate 
küsimuste ja vastaja hinnangute kaudu: (1) subjektiivne hinnang oma tervisele, (2) püsiva 
töövõimetuse, vähenenud töövõime või puude olemasolu ning elanikkonnaküsitluses ka (3) 
kroonilise haiguse või muu terviseprobleemi olemasolu, mille tõttu võiks lähema aasta jooksul 
taotleda vähenenud töövõime määramist (potentsiaalsed vähenenud töövõime hindamise 
taotlejad). PTV/VT inimeste küsitluses osalenutel paluti ka täpsustada, mis on nende peamine 
töötamist raskendav tegevuspiirang või tervisekahjustus. 

1.1 Püsiva töövõimetuse, vähenenud töövõime või puude olemasolu 

Eesti Statistikaameti andmetel oli Eestis 2017. aasta 1. jaanuari seisuga 94 971 
töövõimetuspensioni saajat. Neist 57 668 isikul oli tuvastatud töövõimekadu 40-70% ulatuses, 
28 487 isikul 80–90% ulatuses ja 8 816 isikul 100% ulatuses.14 Sotsiaalkindlustusameti 
andmetel vähenes töövõimetuspensionäride arv Eestis 2017. a esimesel poolaastal ligi 16 000 
inimese võrra: 2017. a II kvartali lõpus oli Eestis töövõimetuspensionäre 79 090.15 Vähemalt 
16aastastest elanikest moodustasid töövõimetuspesnionärid 2017. a II kvartali lõpus ligikaudu 
6% ja tööealistest ligikaudu 8% (autori arvutused). 

Eesti Töötukassa oli 2017. aasta II kvartali lõpu seisuga tuvastanud püsivalt vähenenud 
töövõime 25 136 inimesel, kellest 17 998-l oli tuvastatud osaline töövõime ja 7 138-l puuduv 
töövõime.16 Vähemalt 16aastastest elanikest moodustasid vähenenud töövõimega inimesed 
seega 2% ja tööealistest inimestest 3% (autori arvutused).  

                                           

 

1414 Statistikaameti veebiandmebaas, tabel SK110: Riiklik pensionikindlustus, 1. jaanuar. Andmeid vaadatud seisuga 

08.12.2017. 
15 Riiklik sotsiaalkindlustus 2017 6 kuud. Sotsiaalkindlustusameti veebileht, URL: 
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/statistika-ja-aruandlus  
16 Töötukassa poolt saadetud statistika vähenenud töövõimega inimeste kohta, tabel Vähenenud töövõimega 
inimeste arv kuu lõpu seisuga, juuni 2017.  
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Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi statistika kohaselt oli 2017. aasta 1. jaanuari seisuga Eestis 
puue tuvastatud 138 375 vähemalt 16aastasel inimesel,  mis moodustab vastavas vanuses 
elanikkonnast 13% (autori arvutused). 

Elanikkonnaküsitluses võeti püsivalt töövõimetute, vähenenud töövõimega ning puudega 
inimeste määratlemisel aluseks vastaja ütlused, kuna küsitlusvalimi moodustamise meetod 
(vastaja valik leibkonnast toimus noorema mehe reegliga) ei võimalda teha isikute kohta 
vastavat väljavõttu registriandmetest.  

Töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega inimeste küsitluse valimi väljavõtt toimus 
sotsiaalkindlustusameti ja töötukassa registritest, mis tagab, et kõigil valimisse kuuluvatel 
inimestel on ametlikult tuvastatud püsiv töövõimetus või vähenenud töövõime. Töövõimekao 
protsendi, töövõime vähenemise määra ja puude määratlemisel lähtuti vastaja ütlusest.  

Elanikkonna 2017. a järeluuringus moodustasid vastajad, kes ütlesid endal olevat püsiva 
töövõimetuse või vähenenud töövõime, 14% kõigist vähemalt 16aastastest vastajatest ja 15% 
tööealistest (käesolevas uuringus piiritletud 16–65aastastega) vastajatest (Joonis 2). Seega 
on töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega inimeste osakaal elanikkonna 
küsitlusvalimis pisut kõrgem kui üldkogumis. Erinevus tuleneb põhiliselt sellest, et osa 
vanaduspensioniealisi vastajaid ütles end samuti olevat töövõimetuspensionäri või vähenenud 
töövõimega inimese, kuigi nende tegelik staatus oli ilmselt hoopis vanaduspensionär.  

Töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega inimeste küsitluses osalenutest 
ütles 63%, et neil on tuvastatud püsiv töövõimetus ja 35%, et neil on tuvastatud 
vähenenud töövõime. Oma staatuse jättis määratlemata 2% vastajatest. Küsitluse 
läbiviimise ajal oli töövõime hindamise läbinute osatähtsus uuringu sihtrühmas tegelikult veidi 
väiksem (28%), seega võib erinevus tuleneda kas vähenenud töövõimega inimeste kõrgemast 
vastamisaktiivsusest või siis sellest, et mõned vastajad eksisid oma staatuse määratlemisel.  

PTV/VT inimeste küsitluses osalenutest, kel oli enda sõnul tuvastatud püsiv töövõimetus, ütles 
54% vastajaist oma töövõimetuse määraks 10-60%, 32% vastajaist 70-80% ning 12% 
vastajaist 90-100%. Vastajaist, kes ütlesid endal olevat vähenenud töövõime, ütles 78%, et 
neil on tuvastatud osaline töövõime, ja 20%, et neil on tuvastatud puuduv töövõime. 
Kokkuvõttes ütles 82% PTV/VT inimeste küsitluses osalenutest, et neil on tuvastatud 
töövõimetus 10-80% ulatuses või osaline töövõime, ja 15% ütles end olevat 90-100% ulatuses 
töövõimetu või puuduva töövõimega. Oma töövõimetuse protsenti või töövõime vähenemise 
määra ei nimetanud 4% küsitletutest. 

PTV/VT inimeste küsitluse andmetel esineb 90-100% töövõimekadu või puuduvat töövõimet 
keskmisest sagedamini puudega (eriti raske või sügava puudega), mittetöötavate, kuni 400-
eurose isikliku sissetulekuga, alg- või põhiharidusega või Kesk-Eestis elavate PTV/VT inimeste 
seas. 

Peamiseks töötamist raskendavaks tegevuspiiranguks või tervisekahjustuseks oli 
(vastajate endi ütlustest lähtuvalt) PTV/VT inimeste puhul kõige sagedamini kroonilised 
haigused või üldhaigestumine (43%), liigutamispiirangud (20%), liikumispiirangud (15%) 
või psüühikahäired (12%). Ülejäänud piiranguid või põhjusi nimetati oluliselt harvemini – 
nägemispiiranguid 3%, kuulmispiiranguid 1%, kõnepiiranguid 0,5% ning muid 
piiranguid/terviseprobleeme 4% küsitletutest. 

Töötavatest PTV/VT inimestest moodustavad mõne kroonilise haigusega või üldhaigestunud 
inimesed ligikaudu poole (48%), samas kui mittetöötavate PTV/VT inimeste seas on neid 
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mõnevõrra vähem (39%). Vastajate seas, kes ütlesid end olevat 90-100% ulatuses 
töövõimetud või puuduva töövõimega, on keskmisest sagedamini töötamist piiravateks 
teguriteks liikumispiirangud (25%) või psüühikahäired (18%), keskmisest harvemini aga 
kroonilised haigused või üldhaigestumine (35%), liigutamis- (12%) või kuulmispiirangud (0%). 
Vanuserühmade võrdluses on psüühikahäired keskmisest levinumaks töötamist raskendavaks 
teguriks 16-29aastaste PTV/VT inimeste puhul (29%), keskmisest vähem levinud teguriks aga 
50aastaste ja eakamate PTV/VT inimeste puhul (7%).  

Puudega vastajaid oli elanikkonnaküsitluse valimis 14% ja 
töövõimetuspensionäride/vähenenud töövõimega inimeste valimis 61%. PTV/VT 
inimeste küsitluses osalenute puhul oli puude esinemine keskmisest levinum vanuserühmas 
16-29 (75%), psüühikahäirega (77%), mittetöötavate (70%) või 90-100% töövõimekao 
määraga või puuduva töövõimega (85%) või Põhja-Eestis (v.a Tallinnas) elavate (85%) 
vastajate seas. Siinkohal juhime tähelepanu, et juttu on puudega inimestest PTV/VT inimeste 
sihtrühmas (ehk 16-65aastaste püsivalt töövõimetute või vähenenud töövõimega inimeste 
seas), mitte kõigist Eestis elavatest puudega inimestest.  

Joonis 2. Püsiva töövõimetuse, vähenenud töövõime või puuete esinemissagedus 
kogu elanikkonnas ja töövõimetuspensionäride/vähenenud töövõimega inimeste 
sihtrühmas** (%, n=kõik elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT inimeste küsitluse vastajad) 

 

** Töövõimetuspensionäride valimi moodustamisel kaasati valimisse ainult 40-100% töövõimekaoga isikud. 

 

TÖÖVÕIMETUS VÕI VÄHENENUD TÖÖVÕIME

Pole tuvastatud

On tuvastatud püsiv töövõimetus

On tuvastatud vähenenud töövõime

Vastamata

PÜSIVA TÖÖVÕIMETUSE/VÄHENENUD TÖÖVÕIME MÄÄR

Töövõimekadu pole tuvastatud

Püsiv töövõimetus 10-30%

Püsiv töövõimetus 40-60%

Püsiv töövõimetus 70-80%

Püsiv töövõimetus 90-100%

Osaline töövõime

Puuduv töövõime

Vastamata

PUUE

Pole tuvastatud

On tuvastatud puue

Vastamata
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1.2 Kroonilised haigused kogu elanikkonnas 

Vähemalt 16aastastest elanikest moodustasid püsiva töövõimetuse, vähenenud töövõime või 
puudega inimesed küsitluse andmetel kokku 18% (veapiir 95%-lisel usaldusnivool ca 2%), 
sealjuures 16-64aastastest elanikest 17%. Samuti ütles 10% elanikkonnaküsitluses 
osalenud 16–64aastastest vastajatest endal olevat kroonilise haiguse või muu 
terviseprobleemi, mille tõttu võiksid nad lähema aasta jooksul taotleda vähenenud 
töövõime tuvastamist (määramist). Ootuspäraselt on vähenenud töövõime potentsiaalseid 
taotlejaid keskmisest enam 50–64aastaste seas (19%). Tulemused sarnanevad 2015. a 
eeluuringule, kus 16% tööealistest vastajatest nimetas püsiva töövõimetuse või puude 
olemasolu ja 9% kroonilist haigust vm terviseprobleemi, mis võiks olla ajendiks, et taotleda 
püsiva töövõimetuse tuvastamist.  

 

1.3 Subjektiivne hinnang tervisele  

2017. a järeluuringus hindas 16aastastest ning vanematest elanikest 57% oma 
tervist kas väga heaks või heaks, 29% ei heaks ega halvaks ning 15% väga halvaks 
või halvaks (Joonis 3). Elanikkonnaküsitluse vastajate poolt oma tervisele antud hinnangud 
kattuvad Eesti Sotsiaaluuringu tulemustega, mille andmetel hindas 2017. aastal 55% vähemalt 
16aastastest elanikest oma tervist väga heaks või heaks, 31% ei heaks ega halvaks ning 14% 
halvaks või väga halvaks.17  

Töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega inimeste hinnangud oma 
tervislikule seisundile on kogu elanikkonnaga võrreldes märkimisväärselt 
negatiivsemad: 2017. a järeluuringus pidas oma tervist väga heaks või heaks 8%, ei heaks 
ega halvaks 45% ning väga halvaks või halvaks 46% PTV/VT inimestest. Ootuspäraselt 
mõjutab tervisele antud hinnanguid ka töövõimetuse või töövõime vähenemise määr 
ja/või tuvastatud puude olemasolu ning selle raskuaste. Vastajatest, kel on tuvastatud 
töövõimetus 90-100% ulatuses või puuduv töövõime, peab oma tervist väga halvaks/halvaks 
69%, kuid kuni 80%-lise töövõimetuse või osalise töövõimega vastajatest 43%.  

Võrreldes 2015. a eeluuringuga pole kogu elanikkonna ega ka PTV/VT inimeste tervise-
enesehinnangud oluliselt muutunud. Eesti Sotsiaaluuringu andmetel pole elanike hinnangutes 
oma tervisele toimunud märkimisväärseid muutusi kogu viimase kümne aasta jooksul.   

Mõlemas sihtrühmas hinnati oma tervislikku seisundit üldjuhul seda positiivsemalt, mida 
noorema vanuserühmaga oli tegu. Siiski jäävad PTV/VT inimeste hinnangud oma tervislikule 
seisundile kõigis vanuserühmades elanikkonna omadest negatiivsemateks. Nii kogu 
elanikkonnas kui ka PTV/VT inimeste sihtrühmas olid hinnanguid tervisele keskmisest 
positiivsemad kõrgema hariduse või sissetulekuga rühmades ning tööga hõivatute 
seas.  

                                           

 

17 Statistikaameti veebiandmebaas, tabel TH77: 16-aastaste ja vanemate tervis soo ja vanuserühma järgi 2017. 
Andmeid vaadatud seisuga 08.12.2017. 
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Joonis 3. Tervise-enesehinnangud elanikkonnas ja PTV/VT inimeste sihtrühmas (%, 
n=kõik elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT inimeste küsitluse vastajad) 

 

Varasemad uuringud on näidanud, et Eestis elavate venelaste seas esineb halba 
tervisehinnangut sagedamini kui eestlaste seas.18 2017. a järeluuringu tulemuste põhjal see 
elanikkonna puhul enam kinnitust ei leidnud ning ka PTV/VT inimeste valimis olid eesti- ja 
muukeelsete inimeste hinnangute vahelised erinevused väikesed.  

Kogu elanikkonnas hindasid oma tervist keskmisest sagedamini positiivselt Põhja-Eesti 
elanikud, keskmisest sagedamini negatiivselt aga Kirde-Eesti elanikud. Sarnased regionaalsed 
erinevused ilmnesid ka Eesti Sotsiaaluuringu tulemuste põhjal. Hinnangud tervisele on 2017. 
a järeluuringu põhjal seotud üldise eluga rahuloluga: eluga rahulolevad inimesed on 
keskmisest sagedamini rahul ka oma tervisega. 

 

2 Majanduslik toimetulek  

Käesolevas teemaplokis võrreldakse kogu elanikkonda ning püsivalt töövõimetuid/vähenenud 
töövõimega inimesi lähtuvalt: (1) vastaja isiklikust netosissetulekust; (2) netosissetulekust 
ühe leibkonnaliikme kohta; (3) hinnangutest oma tänasele isiklikule rahalisele sissetulekule; 
(4) hinnangutest eeldatavale majanduslikule toimetulekule järgneva kolme aasta jooksul. 
Töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega inimeste puhul antakse (vastajate 
ütlustest lähtuvalt) ülevaade ka töövõimetuspensioni, töövõimetoetust ning puuetega 
inimestele suunatud sotsiaaltoetusi saavate inimeste osatähtsusest sihtrühmas.  

                                           

 

18 Aaben, L. Etniline kuuluvus kui tervsierisk: Eesti venekeelsete elanike hinnangud oma tervisele 2004 – 2012. 
Magistritöö. Juhend: Lai, T.   
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2.1 Sissetulekud 

Võrreldes 2015. aastaga on nii PTV/VT inimeste kui kogu elanikkonna sissetulekud kasvanud, 
kuid PTV/VT inimeste sissetulekud on kogu elanikkonnaga võrreldes jätkuvalt 
keskmiselt madalamad ning seda nii vastaja isikliku netosissetuleku kui ka kogu leibkonna 
ühe liikme kohta arvutatud keskmise netosissetuleku võrdluses. Kuigi võrreldes 2015. aastaga 
on PTV/VT inimeste seas kuni 200-eurose netosissetulekuga inimeste osatähtsus langenud 
18%-lt 12%-ni, on kuni 200-eurose netosissetulekuga inimeste osakaal PTV/VT inimeste 
sihtrühmas siiski jätkuvalt kõrgem kui kogu elanikkonnas (kogu elanikkonnas 6%). Kuni 400-
eurose isikliku netosissetulekuga on 2017. a järeluuringu andmetel 26% kogu elanikkonnast 
ja 50% PTV/VT inimestest (Joonis 4). 

Joonis 4. Isiklik netosissetulek ning keskmine netosissetulek leibkonnaliikme kohta 
ühes kuus, kogu elanikkonna ja PTV/VT inimeste võrdlus (%, n=kõik 
elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT inimeste küsitluse vastajad) 
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PTV/VT inimeste sihtrühmas on kõrgemad sissetulekud sagedamini 30-39aastastel, 
kõrgharidusega, töötavatel, ilma puudeta või madalama töövõimekao määraga inimestel. 
Madalate sissetulekutega on keskmisest sagedamini alg- või põhiharidusega, mittetöötavad, 
kõrgema töövõimekao määraga või puudega (eriti sageli raske või sügava puudega) inimesed. 

Küsitluses osalenud PTV/VT inimestest saab 95% enda sõnul töövõimetuspensioni (või 
rahvapensioni töövõimetuse alusel) või töövõimetoetust. Uues süsteemis hindamise läbinud 
varasemalt püsivalt töövõimetutest inimestest ütles 46%, et võrreldes varasema 
töövõimetuspensioniga on neile praegu makstav töövõimetoetus suurem, 32%-i sõnul sama 
suur ning 17%-i sõnul väiksem. Varasema töövõimetuspensioniga võrreldes suuremat 
töövõimetoetust saavad eelkõige need inimesed, kel on uues süsteemis tuvastatud puuduv 
töövõime: neist ütles 71%, et saab uue süsteemi alusel suuremat toetust, kui oli saanud 
varasema süsteemi alusel. Osalise töövõimega vastajatest ütles 38%, et neile praegu makstav 
töövõimetoetus on suurem kui varasem töövõimetuspension, samas kui 35%-i sõnul pole 
toetuse suurus muutunud ja 20%-i sõnul on toetuse suurus vähenenud.   

Puudega PTV/VT inimestest saab küsitluse andmetel  puuetega inimestele suunatud 
sotsiaaltoetusi 78%. Samas tuleb siinkohal arvestada, et osa vastajaist ei pruukinud saadavat 
toetust õigesti liigitada (st ei suudetud eristada, kas saadava toetuse näol on tegu 
töövõimetustoetuse või puuetega inimestele suunatud toetusega), mistõttu võis esineda 
ekslikku vastamist.  

 

2.2 Hinnangud isiklikule rahalisele sissetulekule 

Loogilise jätkuna erinevustele rahalistes sissetulekutes hindavad PTV/VT inimesed oma 
isiklikke rahalisi sissetulekuid ebapiisavaks sagedamini kui elanikud üldiselt: 2017. a 
järeluuringus ütles 27% PTV/VT inimestest, et neil ei piisa raha ka vältimatute kulutuste 
tarbeks; kogu elanikkonnas hindas oma rahalisi sissetulekuid sama madalalt 11% elanikest. 
Elanikest 38% ja PTV/VT inimestest 45% tuleb enda sõnul oma sissetulekute juures kuidagi 
toime, 37% elanikest ja 22% PTV/VT inimestest hindab oma sissetulekuid piisavaks, et toime 
tulla, ning 11%-l elanikest ja 5%-l PTV/VT inimestest jätkub raha ka säästmiseks (Joonis 5).  

Võrreldes 2015. a eeluuringuga on kogu elanikkonna hinnangud oma rahalistele 
sissetulekutele jäänud samaks, kuid PTV/VT inimeste hinnangud on vähesel määral 
paranenenud. Veidi on PTV/VT inimeste seas kasvanud nende vastajate osatähtsus, kes 
peavad oma sissetulekuid piisavaks, et säästa: 2015. aastal oli neid 1% ja 2017. aastal 5%. 
Selle arvelt on pisut vähenenud nende PTV/VT inimeste osakaal, kelle sõnul ei piisa neil raha 
ka vältimatute kulutuste tarbeks või kes tulevad oma sissetulekute juures kuidagi toime 
(76%→72%). Siiski on toimunud nihe väike ja ületab napilt statistilise vea piire.  

Nii kogu elanikkonnas kui ka PTV/VT inimeste sihtrühmas on hinnangud rahalistele 
sissetulekutele keskmisest pisut positiivsemad nooremates vanuserühmades. Kogu 
elanikkonnas on toimetulekuraskustega inimeste osatähtsus pisut kõrgem vanuserühmas 50-
65 (16%-l ei jätku raha ka vältimatute kulutuste tarbeks), mis on seletatav asjaoluga, et antud 
vanuserühmas on tööhõive madalam kui nooremates vanuserühmades, kuid samas ei saa 
antud vanuses inimesed enamasti veel ka vanaduspensioni, mis garanteeriks neile vähemalt 
minimaalse sissetuleku. 
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Joonis 5. Hinnangud tänasele isiklikule rahalisele sissetulekule, kogu elanikkonna ja 
PTV/VT inimeste võrdlus (%, n=kõik elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT inimeste küsitluse 
vastajad) 

 

Nii kogu elanikkonnas kui PTV/VT inimeste sihtrühmas on oma rahaliste sissetulekutega 
keskmisest veidi vähem rahul eestikeelsed inimesed, ning seda hoolimata asjaolust, et 
eestikeelsete elanike sissetulekud on keskmiselt kõrgemad kui muukeelsetel (leidis kinnitust 
elanikkonnaküsitluses, kuid mitte PTV/VT inimeste küsitluses). Ilmselt on eestikeelsete elanike 
ootused oma sissetulekule ja elustandardile kõrgemad kui muukeelsetel elanikel, mis tingib ka 
nende suurema rahulolematuse oma praeguse toimetulekuga. 

Nii kogu elanikkonna kui PTV/VT inimeste puhul ilmnes, et keskmisest sagedamini on oma 
sissetulekutega rahul kõrgharidusega, kõrge sissetulekuga või töötavad  inimesed. 
PTV/VT inimeste sihtrühmas peab oma sissetulekuid piisavaks, et toime tulla või säästa, 39% 
töötavatest ja 13% mittetöötavatest inimestest, samas kui 14 protsendil töötavatest ja 41 
protsendil mittetöötavatest PTV/VT inimestest ei piisa oma sõnul raha ka vältimatute kulutuste 
tarbeks.  

Nii kogu elanikkonna kui PTV/VT inimeste sihtrühma puhul ilmnes, et kõige enam on oma 
sissetulekutega rahul pealinlased. Maaelanikud on oma sissetulekutega pisut sagedamini 
rahulolematud kui linnaliste asulate elanikud.  

PTV/VT inimestest on oma majandusliku olukorraga keskmisest vähem rahul 
töövõimetuspensionärid, kel on tuvastatud töövõimetus 90-100% ulatuses (st kes 
saavad töövõimetuspensioni, mitte töövõimetoetust) – neist 42 protsendil ei jätku raha ka 
vältimatute kulutuste tarbeks. Antud näitaja oli veidi madalam puuduva töövõimega vastajate 
seas (36%) ning kuni 80% töövõimetuse/osalise töövõimega inimeste seas veelgi madalam 
(24%). 

Sellised tulemused pole üllatavad, arvestades seda, et 90-100% töövõimetuse määraga või 
puuduva töövõimega inimeste seas on küsitluse andmetel tööga hõivatute osatähtsus ligi poole 
väiksem kui madalama töövõimetuse määra või osalise töövõimega vastajate seas. Töökoha 
puudumine tähendab üldjuhul seda, et isiklikud sissetulekud piirduvad suures osas vaid 
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saadavate sotsiaaltoetustega ning jäävad reeglina üsna madalaks. Pisut halvemas positsioonis 
on siinkohal inimesed, kes elavad üksi -  üheliikmelises leibkonnas elavatest PTV/VT inimestest 
32% hindasid oma sissetulekuid vältimatute kulutuste seisukohalt ebapiisavaks. 

Ka Eesti Sotsiaaluuringu andmetel on (leibkondade 2015. aasta sissetulekute võrdlusest 
lähtuvalt) vaesusest rohkem ohustatud mittetöötavad või madala sissetulekuga inimesed, 
samuti üksi elavad vanemaealised, üksikvanemad ja lapserikkad pered. Piirkonniti oli 
rikkamate inimeste kontsentratsioon kõrgem Põhja-Eestis, madalaim aga Kirde-Eestis.19 Eesti 
rahvusest elanike sissetulekud on jätkuvalt suuremad kui mitte-eestlastel, mille põhjuseks on 
mitte-eestlaste halvemast keeleoskusest tingitud vähemtasuvad töökohad ning kõrgem 
töötus.20  

 

2.3 Hinnangud oma majanduslikule toimetulekule järgneva 3 aasta 
jooksul  

Ka hinnangutes oma majandusliku olukorra muutumisele lähematel aastatel on 
PTV/VT inimesed pessimistlikumad kui elanikkond üldiselt: 2017. a järeluuringus arvas 
34% elanikest ning 23% PTV/VT inimestest, et järgneva 3 aasta jooksul nende majanduslik 
olukord paraneb. Elanikest 37% ja PTV/VT inimestest 29% arvas, et nende majanduslik 
olukord jääb tõenäoliselt samaks ning 20% elanikest ja 34% PTV/VT inimestest eeldas 
oma majandusliku olukorra halvenemist. PTV/VT inimeste suuremast ebakindlusest oma 
tulevase toimetuleku osas annab tunnistust ka see, et 14% ei osanud oma tulevast 
majanduslikku toimetulekut hinnata (kogu elanikkonnas oli vastav näitaja 9%) (Joonis 6).  

Võrreldes 2015. a eeluuringuga pole elanike arvamused oma tulevase majandusliku olukorra 
suhtes muutunud, kuid PTV/VT inimeste sihtrühmas on märgatav väike optimistlike hinnangute 
kasv, mis on toimunud kindla seisukohata vastajate vähenemise arvelt. PTV/VT inimeste seas 
on võrreldes 2015. a eeluuringuga kindla seisukohata vastajate osakaal vähenenud (19%→ 

14%) ning selle arvelt kasvanud nende vastajate osakaal, kes eeldavad oma majandusliku 
olukorra paranemist (19%→23%). Nende vastajate osatähtsus, kes eeldavad oma 

majandusliku olukorra halvenemist või kes arvavad, et nende majanduslik olukord jääb 
tõenäoliselt samaks, pole kahe uuringuetapi võrdluses muutunud. 

Vanuserühmade võrdluses ollakse nii kogu elanikkonnas kui ka PTV/VT inimeste sihtrühmas 
oma majandusliku olukorra paranemise suhtes seda optimistlikumad, mida noorema 
vanuserühmaga on tegu. Eestikeelsed PTV/VT inimesed on võrreldes muukeelsete PTV/VT 
inimestega oma majandusliku olukorra paranemise suhtes pisut optimistlikumad, kuid kogu 
elanikkonnas eesti- ja muukeelsete inimeste arvamuste vahel 2017. a järeluuringus olulised 
erinevused puudusid. 2015. a eeluuringus olid eestikeelsed elanikud oma majandusliku 
olukorra paranemise suhtes optimistlikumad kui muukeelsed elanikud, kuid järeluuringus on 

                                           

 

19 Rummo, T-L. Suhtelist vaesust koges mullu iga viies elanik. Statistikablogi, 2016. URL: 
https://blog.stat.ee/2016/12/15/suhtelist-vaesust-koges-mullu-iga-viies-eesti-elanik/  
20 Rummo, T-L. Suhtelises vaesuses elas 2014. aastal iga viies elanik. Statistikablogi, 2016. URL: 
https://blog.stat.ee/2016/02/16/suhtelises-vaesuses-elas-2014-aastal-iga-viies-elanik/  
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eesti- ja muukeelsete elanike vahelised erinevused tasandunud, mis on tingitud muukeelsete 
elanike ootuste kasvust. 

Joonis 6. Kuidas Te hindate oma majanduslikku toimetulekut võrreldes tänasega 
järgneva 3 aasta jooksul,  kogu elanikkonna ja PTV/VT inimeste võrdlus (%, n=kõik 
elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT inimeste küsitluse vastajad) 

 

Kogu elanikkonnas on oma tulevase majandusliku olukorra suhtes keskmisest sagedamini 
optimistlikud kõrge sissetulekuga inimesed, PTV/VT inimeste puhul aga sarnast seost ei 
ilmnenud. Nii kogu elanikkonnas kui PTV/VT inimeste sihtrühmas on ootused tulevasele maj. 
olukorrale seotud hinnangutega oma praegusele majanduslikule toimetulekule – inimesed, kes 
hindavad oma praegust maj. toimetulekut heaks, näevad ka oma tulevast toimetulekut 
helgemates värvides kui inimesed, kes peavad oma praegust maj. toimetulekut halvaks. 

Töötavate inimeste ootused oma tulevase majandusliku olukorra suhtes on jätkuvalt 
optimistlikumad kui mittetöötavatel, sealjuures kogu elanikkonnas usuvad töötavad inimesed 
keskmisest sagedamini oma majandusliku olukorra paranemisse, kuid PTV/VT inimeste 
sihtrühmas usuvad töötavad inimesed keskmisest sagedamini, et nende maj. toimetulek 
lähema kolme aasta jooksul ei muutu. Elanikkonna valimis on oma maj. olukorra paranemise 
osas keskmisest optimistlikumad pealinlased ja keskmisest pessimistlikumad Kirde-Eesti 
elanikud, kuid PTV/VT inimeste valimis sarnaseid tendentse ei ilmnenud.  

PTV/VT inimestest usuvad oma maj. olukorra paranemisse keskmisest harvemini need, kel on 
tuvastatud püsiv töövõimetus 90-100% ulatuses või sügav puue.  

 

3 Töötamine  

Töötamise teemaplokis käsitletakse järgnevaid teemasid: (1) tasustatud või vabatahtliku tööga 
hõivatute osatähtsus kogu elanikkonnas ning PTV/VT inimeste sihtrühmas; (2) tasustatud 
tööga hõivatud elanike ja PTV/VT inimeste tööalane staatus, (3) tööga mittehõivatute huvi 
töötamise vastu, sh huvi tasustatud töö või vabatahtliku töö vastu, (4) tunnetatud takistused 
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töötamisel ja tööotsimisel. Tööandjate küsitluses uuriti, milliseid kohandusi ja tingimusi 
asutuses töötajatele pakutakse või ollakse valmis vajadusel tulevikus pakkuma. Samuti 
selgitati, millised on elanike ja PTV/VT inimeste ootused tervisliku ja meeldiva töökeskkonna 
osas ning kuivõrd tööandjate poolt hetkel pakutavad võimalused neile ootustele vastavad. 

3.1 Tööga hõivatus  

Statistikaameti andmetel oli tööhõive määr vähemalt 15aastaste elanike seas 2016. aastal 
58,4% ja tööealiste (16aastaste kuni pensioniealiste) elanike seas 73,6%.21  Elanikkonna 2017. 
a järeluuringu valimis oli tööga hõivatute osatähtus sellele sarnane: küsitluse andmetel on 
tasustatud tööga on hõivatud 60% vähemalt 16aastasest elanikest ning 72% 
tööealistest elanikest (veapiir ca 3%). Võrreldes 2015. aastaga pole kogu elanikkonnas 
tööga hõivatute osakaal oluliselt muutunud (Joonis 7).  

Töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega inimeste seas on tööga hõivatute 
osatähtsus madalam kui kogu elanikkonnas. ESA 2016. aasta andmetel on tööga hõivatud 
49,9% 40-100% töövõimekaoga inimestest.22 Töötukassa andmetel on uues süsteemis 
hindamise läbinud osalise töövõimega inimestest tööga hõivatud veidi enam kui pooled, 
puuduva töövõimega inimestest aga ca neljandik.23 Kogu PTV/VT inimeste sihtrühmas24 
on tööhõive määr ESA andmetel 2015. ja 2016. aasta võrdluses kasvanud 48,7%-lt 
50,4%-ni.25  

PTV/VT inimeste 2017. a järeluuringu andmetel töötas vanas süsteemis hindamise läbinud 
vastajatest (töövõimetuspensionäridest) 51% ja uues süsteemis hindamise läbinud vastajatest 
(vähenenud töövõimega inimestest) 56%. Kogu PTV/VT inimeste 2017. a järeluuringu 
valimist moodustasid tööga hõivatud 53% (veapiir ~3%). Seda on oluliselt enam kui 
2015. a eeluuringus, kus tööga hõivatute osakaal oli küsitluse andmetel 46% (ESA 
andmete kohaselt oli 2015. aastal 40-100% töövõimekaoga inimeste hõivemäär 48,2%).26 
Seega on PTV/VT inimeste 2015. ja 2017. aasta küsitlusvalimites tööga hõivatute osatähtsus 
üldjoontes vastavuses ametliku statistikaga. 

                                           

 

21 Statistikaameti veebiandmebaas, tabel TT331: 15-aastaste ja vanemate hõiveseisund 2016. Andmeid vaadatud 

seisuga 08.12.2017. 
22 Statistikaameti veebiandmebaas, tabel THV601: tööealiste hõiveseisund 2016 --- Aasta, Vanuserühm, Näitaja 

ning Puudelisus/töövõime. Andmeid vaadatud seisuga 25.01.2018. 
23 Allikas: Töötukassa veebileht. URL: 
https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/pliimal_tvr_tooturuteenused_ja_tootamine_puuetega_inimeste
ga_kohtumine_23.05.2017.pdf  
24 ESA andmestikus nimetatud ka kui vähenenud töövõimega inimesed, st inimesed, kel on tuvastatud püsiv 
töövõimetus (tuvastab Sotsiaalkindlustusamet) või puuduv või osaline töövõime (tuvastab töötukassa). Siia rühma 
kuuluvad ka 10-30% töövõimetusega inimesed, kes 2017. a PTV/VT inimeste järeluuringu valimi moodustamisel 
välja jäeti.  
25 Statistikaameti veebiandmebaas, tabel THV601: tööealiste hõiveseisund 2016 --- Aasta, Vanuserühm, Näitaja 

ning Puudelisus/töövõime. Andmeid vaadatud seisuga 25.01.2018. 
26 Statistikaameti veebiandmebaas, tabel THV601: tööealiste hõiveseisund 2015 --- Aasta, Vanuserühm, Näitaja 

ning Puudelisus/töövõime. Andmeid vaadatud seisuga 25.01.2018. 
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Kuni 80% ulatuses töövõimetutest või osalise töövõimega inimestest töötab 
küsitluse andmetel 59%, 90-100% ulatuses töövõimetutest või puuduva töövõimega 
inimestest aga 21%.  

Kogu elanikkonnas on tööga hõivatuid teistest vanuserühmadest enam 30-49aastaste seas 
(enam kui 80% töötab), kuid PTV/VT inimeste sihtrühmas on tööga hõivatute osakaal 
vanuserühmade võrdluses enam-vähem sarnane (jääb vahemikku 52-59%), v.a vanuserühm 
16-29, kus tööga hõivatuid on vähem (42%).  

Kogu elanikkonnas on tööga hõivatuid naistest enam meeste seas (meestest töötab 67% ja 
naistest 54%), PTV/VT inimeste sihtrühmas aga on meeste ja naiste seas tööga hõivatuid 
võrdselt.  

Nii kogu elanikkonnas kui PTV/VT inimeste sihtrühmas on tööga hõivatuid keskmisest vähem 
alg- või põhiharidusega või kuni 400-eurose isikliku sissetulekuga inimeste seas. Koduse keele, 
elukoha piirkonna või asulatüübi (linnaline/maaline) lõikes statistiliselt olulised erinevused 
tööhõive näitajates puuduvad.  

Ilma puudeta PTV/VT inimestest töötab 65%. Puudega PTV/VT inimeste seas on tööga 
hõivatuid 45%, sealjuures keskmise puudega inimeste seas 57%, raske puudega inimeste seas 
33% ja sügava puudega inimeste seas 9%. Keskmisest kõrgem on tööga hõivatute osatähtsus 
nende PTV/VT inimeste seas, kelle peamiseks töötamist takistavaks terviseprobleemiks on 
mõni krooniline haigus või üldhaigestumine (58% töötab).  
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Joonis 7. Tasustatud või vabatahtlikku tööd tegevate inimeste osatähtsus kogu 
elanikkonnas, tööealises elanikkonnas ja PTV/VT inimeste seas lähtuvalt küsitluse 
andmetest (%, n=kõik elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT inimeste küsitluse vastajad) 

 
 

Vabatahtlikku tööd teeb 2017. a järeluuringu andmetel 9% vähemalt 16aastastest 
elanikest, 10% tööealistest elanikest ning 6% PTV/VT inimestest (siinkohal peeti 
silmas töötamist viimase 7 päeva jooksul). Võrreldes 2015. a eeluuringuga on vabatahtliku 
tööga hõivatute osatähtsus vähemalt 16aastaste elanike ja tööealiste elanike seas püsinud 
muutumatuna, kuid PTV/VT inimeste sihtrühmas pisut kasvanud (2015. aastal tegi 
vabatahtlikku tööd 3% PTV/VT inimestest).  

Vabatahtliku tööga tegelejate osatähtsus on suhteliselt madal kõigis alamrühmades, seega 
tuleb arvestada, et ka statistiliselt olulised rühmadevahelised erinevused olid siiski numbriliselt 
suhteliselt väikesed. Kogu elanikkonnas on vabatahtliku tööga hõivatute osatähtsus 
keskmisest pisut madalam 66aastaste ning eakamate, muukeelsete, madala 
hariduse/sissetulekuga või tasustatud tööga mittehõivatute seas. PTV/VT inimeste sihtrühmas 
on vabatahtlikke töötajaid keskmisest vähem Kirde-Eestis ning sügava puudega inimeste seas. 

PTV/VT inimestest, kes teevad kas tasustatud või vabatahtlikku tööd, töötab 65% 
täiskoormusega, sealjuures 55% töötab 35-40 tundi nädalas ja 10% üle 40 tunni nädalas. 
Osalise koormusega ehk alla 35 tunni nädalas töötab 34% tööga hõivatud PTV/VT inimestest 
ning 1% küsitlusele eelnenud kuu jooksul ajutiselt ei töötanud. 
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Statistikaameti 2015. aasta Tööelu-uuringu andmetel töötab 88% kõigist tööga hõivatutest 
täistööajaga ja 12% osalise tööajaga.27 Seega on töötavate PTV/VT inimeste seas osaajaga 
töötamine levinum kui töötavate elanike seas üldiselt.  

Võrreldes 2015. a eeluuringuga on töötavate PTV/VT inimeste sihtrühmas pisut kasvanud kuus 
üle 40 tunni töötavate inimeste osatähtsus (6%-lt 10%-ni), vähenenud aga osakoormusega 
ehk kuus alla 35 tunni töötavate vastajate osakaal (40%-lt 34%-ni). Kuus 35-40 tundi 
töötavate vastajate osakaal on püsinud muutumatuna (54%→55%). 

Osaajaga töötamine ehk töötamine vähem kui 35 tundi nädalas on keskmisest levinum nende 
PTV/VT inimeste puhul, kel on tuvastatud puuduv töövõime või töövõimetus 90-100% 
ulatuses, raske puue või psüühikahäire või kes teevad vabatahtlikku tööd. Töötamine enam 
kui täiskoormusega ehk üle 40 tunni nädalas on seevastu keskmisest levinum 
juhina/spetsialistina töötavate PTV/VT inimeste puhul, regioonide võrdluses Lääne-Eestis.  

 

3.2 Ametialane staatus  

Tööga hõivatud elanike ja PTV/VT inimeste ametialane jagunemine on 2017.a järeluuringu 
andmetel üldjoontes sarnane. Vaid eraettevõtjaid on töötavate elanike seas pisut enam kui 
töötavate PTV/VT inimeste seas (vastavalt 10% töötavatest elanikest ja 5% töötavatest 
PTV/VT inimestest). Tööga hõivatutest moodustavad suurima osa erasektoris hõivatud 
palgatöötajad (töötavatest elanikest 59% ja PTV/VT inimestest 61%), järgmiseks suuremaks 
rühmaks on avalikus sektoris hõivatud palgatöötajad (töötavatest elanikest 26% ja 
PTV/VT inimestest 24%) (veapiir 3-4%). Kolmanda sektori palgatöötajana on hõivatud 2% 
töötavatest elanikest ning 3% PTV/VT inimestest ja vabakutselisena/FIE-na 3% töötavatest 
elanikest ning 5% PTV/VT inimestest (veapiir 1-2%) (Joonis 8).  

Võrreldes 2015. a eeluuringuga ei ole tööga hõivatud elanike ja PTV/VT inimeste jagunemises 
olulisi muutusi toimunud.  

                                           

 

27 Statistikaameti veebiandmebaas, tabel TT331: TKU03: töötajad 2015 --- Aasta, Näitaja, Töötajate rühm ning 

Tööaeg. Andmeid vaadatud seisuga 25.01.2018. 
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Joonis 8. Tasustatud tööga hõivatud elanike ning PTV/VT inimeste jagunemine 
lähtuvalt küsitluse andmetest (%, n=elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT inimeste küsitluse 
vastajad, kes teevad tasustatud tööd) 

 

 

ESA Tööjõu-uuringu kohaselt moodustasid 2016. aastal tööga hõivatud 15-74aastastest 
inimestest 11,9% juhid, 20,3% tippspetsialistid, 11,8% tehnikud ja keskastme spetsialistid, 
6,1% ametnikud, 12,9% teenindus- ja müügitöötajad, 1,7% põllumajanduse, metsanduse, 
jahinduse ja kalanduse oskustöötajad, 13,6% käsitöölised ja oskustöötajad, 12,6% seadme- 
ja masinaoperaatorid ja koostajad, 8,7% lihttöölised ja 0,4% sõjaväelased.28  

Vähemalt 16aastaste elanike küsitlusvalimis olid tööga hõivatud vastajate seas veidi 
arvukamalt esindatud tehnikud/keskastme spetsialistid (16%), oskus- ja käsitöölised (17%) 
ja lihttöölised (12%), veidi vähem esindatud aga tippspetsialistid (14%) ning 
seadme/masinaoperaatorid/mootorsõidukite juhid (6%).  

Vähemalt 16aastaste töötavate elanikega võrreldes on töötavate PTV/VT inimeste seas 
mõnevõrra sagedasem töötamine lihttöölisena (töötavatest PTV/VT inimestest 23% ja 
töötavatest elanikest 12%) või teenindus/müügitöötajana (vastavalt 19% ja 13%), harvem 
aga töötamine juhtivatel kohtadel või spetsialistina (töötavatest PTV/VT inimestest 25% ja 
töötavatest elanikest 43%) (Joonis 9).  

                                           

 

28 Statistikaameti veebiandmebaas, tabel TT245: hõivatud 2016 --- Aasta, Näitaja, Isikute rühm ning Ametiala 

pearühm. Andmeid vaadatud seisuga 25.01.2018. 



Töövõimereformi kommunikatsiooniuuringud – koondraport Sotsiaalministeerium 

Turu-uuringute AS  50 

Töötavate elanike ja PTV/VT inimeste ametialases jagunemises pole võrreldes 2015. a 
eeluuringuga märkimisväärseid muutusi toimunud. 

Joonis 9. Tasustatud tööga hõivatud elanike ning PTV/VT inimeste jagunemine 
ametikoha alusel lähtuvalt küsitluse andmetest (%, n=elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT 
inimeste küsitluse vastajad, kes teevad tasustatud tööd) 

 

Osaliselt võivad erinevused töötavate elanike ja PTV/VT inimeste ametialases hõivatuses olla 
tingitud hariduslikest erinevustest: töötavate PTV/VT inimeste seas on kõrgharidusega 
inimeste proportsioon madalam kui töötavate elanike seas üldiselt (kõrgharitud moodustavad 
töötavatest PTV/VT inimestest 18% ja töötavatest elanikest 31%). Samas näitab sama 
haridusega töötavate elanike ning PTV/VT inimeste võrdlus, et ka sama taseme hariduse puhul 
on töötavate PTV/VT inimeste puhul töötavate elanikega võrreldes tõenäolisem töötamine 
madalamatel ametipositsioonidel, nt lihttöölisena (Tabel 3).  
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Tabel 3. Tasustatud tööga hõivatud elanike ning PTV/VT inimeste ametialane 
jagunemine haridusrühmade lõikes lähtuvalt küsitluse andmetest (%, 
n=elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT inimeste küsitluse vastajad, kes teevad tasustatud tööd)* 

 

 

* Tabelis on värviliselt tähistatud statistiliselt olulised erinevused töötavate elanike ja töötavate PTV/VT inimeste 
tulemustes (95% usaldusnivool). 

Võrreldes töötavate elanikega on töötavate PTV/VT inimeste sissetulekud üldjuhul  
madalamad – enam kui 800-eurost kuist netosissetulekut teenib 42% töötavatest elanikest, 
kuid vaid 20% töötavatest PTV/VT inimestest (Joonis 10). Selle põhjuseks on ilmselt nii PTV/VT 
inimeste sagedasem töötamine osaajaga kui ka erinevused töötavate elanike ja PTV/VT 
inimeste ametialases jagunemises. 

Elanikud, 
n=56

PTV/VT 
inimesed, 

n=66
Elanikud, 

n=204

PTV/VT 
inimesed, 

n=194
Direktor, juhataja, asutuse juht 0% 1% 4% 3%
Keskastme juht 2% 0% 2% 3%
Tippspetsialist 0% 0% 7% 3%
Tehnik või keskastme spetsialist 2% 0% 11% 8%
Ametnik 4% 1% 3% 3%
Teenindus- või müügitöötaja 16% 15% 19% 18%
Põllumajanduse või kalanduse oskustööline 7% 1% 5% 2%
Oskus- või käsitööline 35% 33% 24% 20%
Seadme- või masinaoperaator, 
mootorsõiduki juht 11% 10% 7% 12%
Lihttööline 23% 35% 17% 29%
Sõjaväelane 0% 1% 1% 0%
Muu 2% 0% 1% 1%
Keeldus vastamast 0% 1% 1% 0%
Kokku: 100% 100% 100% 100%

Alg- või põhiharidus Kutse- või keskharidus

Elanikud, 
n=170

PTV/VT 
inimesed, 

n=180
Elanikud, 

n=193

PTV/VT 
inimesed,   

n=96
Direktor, juhataja, asutuse juht 8% 7% 10% 7%
Keskastme juht 8% 1% 13% 8%
Tippspetsialist 5% 3% 33% 36%
Tehnik või keskastme spetsialist 15% 8% 27% 19%
Ametnik 5% 5% 8% 7%
Teenindus- või müügitöötaja 18% 26% 3% 10%
Põllumajanduse või kalanduse oskustööline 1% 4% 1% 0%
Oskus- või käsitööline 19% 16% 3% 4%
Seadme- või masinaoperaator, 
mootorsõiduki juht 9% 9% 0% 2%
Lihttööline 12% 20% 2% 9%
Sõjaväelane 1% 0% 0% 0%
Muu 0% 1% 0% 0%
Keeldus vastamast 1% 0% 0% 0%
Kokku: 100% 100% 100% 100%

Keskeri- või 
tehnikumiharidus Kõrgharidus
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Joonis 10. Tasustatud tööga hõivatud elanike ning PTV/VT inimeste jagunemine 
isikliku kuise netosissetuleku alusel lähtuvalt küsitluse andmetest (%, 
n=elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT inimeste küsitluse vastajad, kes teevad tasustatud tööd) 

 

 

3.3 Varasem töökogemus ja huvi töötamise vastu  

Elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT inimeste küsitluse vastajatele, kes küsitluse läbiviimise ajal ei 
töötanud, esitati küsimused varasema töökogemuse, töötamise soovi ning tööotsingute kohta.  

Kõigist vähemalt 16aastastest elanikest, kes ei ole hõivatud tasustatud tööga, omab 2017. a 
järeluuringu andmetel 85% varasemat töökogemust (st on varem teinud tasustatud tööd). 
Tööealiste mittetöötavate elanike seas on vastav näitaja 77%. Mittetöötavate PTV/VT 
inimeste sihtrühmas on varasema töökogemusega inimeste osatähtsus 88% ehk 
samas suurusjärgus, mis mittetöötavate elanike seas (Tabel 4).  

Varasema töökogemuse puudumine on nii mittetöötavate elanike kui PTV/VT inimeste puhul 
kõige levinum noorimas vanuserühmas ehk 16-29aastaste seas. PTV/VT inimeste seas on 
varasema töökogemusega inimeste osatähtsus keskmisest madalam 90-100% 
töövõimetusega (73%), sügava puudega (73%) või psüühikahäiretega (72%) mittetöötavate 
inimeste seas. 

Huvi töötamise vastu kaardistati lähtuvalt kahest aspektist: kas inimene sooviks võimalusel 
(tasu eest) tööle minna ning kas ta otsib tööd. PTV/VT inimeste küsitluses kaardistati 2017. a 
järeluuringus esmakordselt ka töötukassas töötuna arvel olemist ning huvi vabatahtliku töö 
tegemise vastu.  

2017. a järeluuringu andmetel soovib kõigist 16aastastest ja eakamatest mittetöötavatest 
inimestest võimalusel tasustatud tööle minna 43% (veapiir 95%-lisel usaldusnivool ca 5%). 
Jättes kõrvale pensioniealised, on töötamisest huvitatute osatähtsus mittetöötavate 
inimeste seas 62% (veapiir 6%). Mittetöötavate PTV/VT inimeste seas on huvi töötamise 
vastu mõnevõrra madalam, kuid siiski sooviks ligikaudu pooled (52%) mittetöötavatest 
PTV/VT inimestest võimalusel tööle asuda (veapiir ca 4%). Võrreldes 2015. a 
eeluuringuga pole töötamisest huvitatute osatähtsus vaatlusalustes rühmades statistiliselt 
oluliselt muutunud.  

Mittetöötavate PTV/VT inimeste seas on huvi tööleasumise vastu keskmisest kõrgem alla 
50aastaste seas (töötada sooviks 65% mittetöötavatest), keskmisest madalam aga 50aastaste 
ja eakamate seas (töötada sooviks 43%). Uues süsteemis hindamise läbinute (st vähenenud 
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töövõimega inimeste) seas on huvi töötamise vastu pisut kõrgem kui nende seas, kes töövõime 
hindamist (veel) läbinud pole (töötada sooviks vastavalt 61% ja 48%).  

Ootuspäraselt on huvi töötamise vastu kõrgem nende PTV/VT inimeste seas, kelle töövõimekao 
protsent on madalam või kel on tuvastatud osaline töövõime – kuni 80% ulatuses 
töövõimetutest või osalise töövõimega mittetöötavatest inimestest sooviks töötada 58%, 90-
100% ulatuses töövõimetutest või puuduva töövõimega mittetöötavatest inimestest aga 35%. 
Sealjuures on uues süsteemis töövõime hindamise läbinud osalise töövõimega 
inimeste seas huvi töötamise vastu kõrgem kui vanas süsteemis hindamise läbinud 
kuni 80% ulatuses töövõimetute inimeste seas, mis võib olla märgiks, et uues 
süsteemis rakendatud aktiveerivad meetmed on tõstnud reformi sihtrühma 
motivatsiooni töötada: töötamisest on huvitatud 73% (uues süsteemis hindamise läbinud) 
osalise töövõimega ja 52% (vanas süsteemis hindamise läbinud) 10-80% ulatuses 
töövõimetutest vastajatest. Võrdluseks: 2015. a eeluuringus oli töötamisest huvitatud 61% 
mittetöötavatest 40-80% töövõimetusega vastajatest, mida on oluliselt vähem kui 2017. aastal 
osalise töövõimega mittetöötavate vastajate seas.  

Ka puude olemasolu mõjutab huvi töötamise vastu – tööl sooviks käia 64% ilma puudeta ja 
47% puudega mittetöötavatest PTV/VT inimestest, sealjuures 60% keskmise puudega, 39% 
raske puudega ja 20% sügava puudega mittetöötavatest inimestest. Keskmisest madalam on 
huvi töötamise vastu Kesk-Eestis, kus töötada sooviks 37% mittetöötavatest PTV/VT 
inimestest. Huvi töötamise vastu on keskmisest kõrgem nende PTV/VT inimeste seas, kes 
nimetasid oma peamise töötamist takistava tegevuspiiranguna liigutamispiiranguid (töötada 
sooviks 64%).  

Tabel 4. Varasem töökogemus, soov töötada ning tööotsingud, vähemalt 16aastase 
elanikkonna, tööealise elanikkonna ja PTV/VT inimeste sihtrühma võrdlus (%, 
n=mittetöötavad vastajad) 

  
Teinud varem 

tasustatud tööd 

Sooviks 
võimalusel 

töötada 
Otsib 
tööd 

Kõik mittetöötavad 16+ a. elanikud 
2017, n=379 85% 43% 14% 
2015, n=386 91% 42% 16% 

Tööealised elanikud (16-65 a.), kes ei 
tööta 

2017, n=228 77% 62% 25% 

2015, n=239 87% 67% 27% 

Mittetöötavad PTV/VT inimesed 
2017, n=476 88% 52% 29% 
2015, n=540 87% 56% 24% 

 
Reaalselt tööd otsivate inimeste osatähtsus on töötada soovijate osakaalust tunduvalt 
madalam: 2017. a järeluuringu andmetel otsis vähemalt 16aastastest mittetöötavatest 
inimestest küsitluse läbiviimise ajal tööd 14% (veapiir ca 4%), sealjuures tööealistest (16-65-
a.) mittetöötavatest inimestest otsis tööd 25% (veapiir ca 6%). Mittetöötavatest PTV/VT 
inimestest tegeles 2017.a  järeluuringu andmetel tööotsingutega 29% (veapiir ca 
4%), mida on rohkem kui 2015. a eeluuringus, mil tööd otsis 24% mittetöötavatest 
töövõimetuspenisonäridest. Vähemalt 16aastaste elanike seas ja tööealises elanikkonnas 
pole tööotsijate osatähtsus võrreldes 2015. aastaga muutunud.  

PTV/VT inimeste puhul eristub vanuserühm 30-39, milles tööd otsib 47% mittetöötavatest 
inimestest. Madalaim on tööotsingutega tegelejate osatähtsus 50aastaste ja eakamate 
mittetöötavate PTV/VT inimeste seas (21%). Uues süsteemis hindamise läbinud 
mittetöötavatest PTV/VT inimestest otsib küsitluse andmetel tööd 38% ja vanas 
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süsteemis hindamise läbinutest 24%. Osalise töövõimega või kuni 80% ulatuses 
töövõimetutest mittetöötavatest inimestest otsib küsitluse andmetel tööd 36%, sealjuures 
uues süsteemis hindamise läbinud osalise töövõimega mittetöötavatest inimestest 54% ja 
vanas süsteemis hindamise läbinud 10-80% ulatuses töövõimetutest mittetöötavatest 
inimestest 28%. See annab tunnistust, et töötukassa aktiveerivad meetmed on 
mõjutanud osalise töövõimega inimesi senisest aktiivsemalt tegelema 
tööotsingutega. 90%-100% ulatuses töövõimetutest või puuduva töövõimega 
mittetöötavatest inimestest otsib tööd 11% ning tööotsingutega tegelejate osakaal on nii uues 
süsteemis hindamise läbinute kui ka vanas süsteemis hindamise läbinute võrdluses sarnane.  

Ilma puudeta mittetöötavatest PTV/VT inimestest tegeleb tööotsingutega 42% ja puudega 
mittetöötavatest PTV/VT inimestest 24%, sealjuures keskmise puudega vastajatest 34%, 
raske puudega vastajatest 14% ja sügava puudega vastajatest 6%. 

Linnaliste ja maaliste asulate võrdluses on mittetöötavate PTV/VT inimeste huvi töötamise 
vastu sarnasel tasemel, kuid tööotsijaid on maalistes asulates elavate mittetöötavate PTV/VT 
inimeste seas oluliselt vähem kui linnalistes asulates: vastavalt 20% ja 33%. Keskmisest 
vähem on tööotsijaid ka alg- või põhiharidusega mittetöötavate PTV/VT inimeste seas (19%, 
ülejäänud haridusrühmades 31-39%). Keskmisest enam on tööotsijaid Kirde-Eesti 
mittetöötavate PTV/VT inimeste seas (40%).  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et igas uurimisaluses PTV/VT inimeste alamrühmas tegeleb 
tööotsingutega vähem inimesi, kui on tegelikult töötamisest huvitatuid. Põhjuseid, miks on 
tööotsingutest loobutud, käsitletakse peatükis 3.4.  

Lisaks huvile tasustatud töö vastu kaardistati 2017. a PTV/VT inimeste järeluuringus ka huvi 
vabatahtliku töö vastu. Vabatahtlikust tööst oli huvitatud 12% PTV/VT inimestest, kes 
küsitlusele eelnenud 7 päeva jooksul vabatahtlikuna ei töötanud. Seega on huvi 
vabatahtliku töö vastu madalam kui tasustatud töö vastu: kõigist PTV/VT inimestest 
tegi tasustatud tööd või oli sellest huvitatud 78%, samas kui vabatahtlikku tööd tegi 
või oli sellest huvitatud 17%. 2015. a eeluuringus tegi tasutatud tööd või oli sellest 
huvitatud 76% töövõimetuspensionäridest. Huvi vabatahtliku töö vastu toona ei kaardistatud. 

Keskmisest kõrgem oli vabatahtlikust tööst huvitatute osakaal alla 40aastaste (21%), 
mittetöötavate, kuid tasustatud tööst huvitatute (23%), ning enam kui 800-eurose 
netosissetulekuga (leibkonnaliikme kohta kuus) PTV/VT inimeste seas (20%).  

Uue küsimusena küsiti mittetöötavatelt PTV/VT inimestelt 2017. a järeluuringus ka töötukassas 
töötuna arvel olemise kohta. Küsitluse andmetel oli töötukassas küsitluse läbiviimise 
hetkel töötuna arvel 26% mittetöötavatest PTV/VT inimestest. Töötukassas töötuna 
arvel olijate osatähtsus on keskmisest suurem 30-39aastaste mittetöötavate PTV/VT inimeste 
seas (40%). Mittetöötavatest vähenenud töövõimega (st uues süsteemis hindamise läbinud) 
inimestest on küsitluse andmetel töötuna arvel 49% ja püsiva töövõimetusega (st vanas 
süsteemis hindamise läbinud) inimestest 14%. Ootuspäraselt on töötukassas töötuna arvel 
olijate osakaal keskmisest kõrgem osalise töövõimega mittetöötavate vastajate seas (66%) 
ning madalam puuduva töövõimega mittetöötavate vastajate seas (18%). Mittetöötavatest 
PTV/VT inimestest, kes sooviksid tasustatud tööle minna, on töötukassas töötuna arvel 37%, 
kuid neist, kes tasustatud tööle minna ei soovi, 13%. Mittetöötavatest PTV/VT inimestest, kes 
ütlesid end tegelevat tööotsingutega, on töötukassas arvel 56%.  

PTV/VT inimestest, kes on töötukassas töötuna arvel, ütles 75%, et sooviks 
võimalusel teha tasustatud tööd. See näitab, et märkimisväärsel osal VT inimestest, kes 
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seoses uues süsteemis kehtestatud aktiivsusnõuetega võetakse töötukassas arvele, puudub 
tegelikult motivatsioon töötada.  

Töötada soovivate PTV/VT inimeste ootused töökoha leidmise osas on võrreldes 2015. a 
eeluuringuga muutunud pisut optimistlikumaks. Töökoha leidmist lähema poolaasta jooksul 
pidas 2015. a eeluuringus tõenäoliseks 20% ja 2017. a järeluuringus 24% PTV/VT inimestest, 
kes ei tööta, kuid sooviksid tööle minna. Pisut on suurenenud ka töökoha leidmise tõenäosuse 
suhtes selge seisukohata vastajate osatähtsus (15%→20%), kuid langenud nende töötada 
soovivate PTV/VT inimeste osakaal, kes peavad töökoha leidmist ebatõenäoliseks 
(65%→55%).  

Keskmisest optimistlikumad on töökoha leidmise osas alla 40aastased vastajad, kellest 39% 
peab töö leidmist lähema 6 kuu jooksul tõenäoliseks. Vanemates vanuserühmades on vastav 
näitaja poole väiksem (18%). Ootuspäraselt on hinnangud töö leidmise tõenäosusele 
mõjutatud töövõimetuse või töövõime määrast – puuduva töövõimega või 90-100% ulatuses 
töövõimetud vastajad on töökoha leidmise suhtes pessimistlikumad kui osalise töövõimega või 
kuni 80% ulatuses töövõimetud vastajad (töökoha leidmist peab tõenäoliseks vastavalt 8% ja 
28%). Elukoha regioon, asulatüüp ja vastaja haridustase siinseid hinnanguid märkimisväärselt 
ei mõjutanud. 

 

3.4 Töötamist piiravad tegurid  

Selgitamaks, mis võib olla takistuseks töö otsimisel ja tööle asumisel, esitati kõigile 
elanikkonnaküsitluses või PTV/VT inimeste küsitluses osalenutele, kes tööl ei käinud, kuid 
soovisid töötada, nimekiri erinevatest töötamist takistada võivatest teguritest ning paluti valida 
kõik, mis võiksid tema jaoks tänast olukorda arvestades tööotsingutel ning tööle asumisel 
takistavaks osutuda. 

2017. a järeluuringu andmetel peavad mittetöötavad elanikud, kes sooviksid tööle asuda, 
takistusteks töö leidmisel ja tööle asumisel kõige sagedamini raskusi sobiva ajagraafikuga 
töö leidmisel (nimetas 31%) ja sobiva koormusega töö leidmisel (27%) (Tabel 5).  

Töötada soovivad PTV/VT inimesed nimetasid võrreldes töötada soovivate elanikega 
kokkuvõttes ligi kolmandiku võrra rohkem erinevaid takistusi. Elanikega võrreldes sagedamini 
mainisid PTV/VT inimesed  tööle asumist takistava asjaoluna oma püsivat 
tervisekahjustust/puuet (58% töötada soovivatest PTV/VT inimestest ja 18% elanikest). 
Nimetatud tegur oli reformi sihtrühmas ka kõige sagedamini mainitud takistuseks. Võrreldes 
töötada soovivate elanikega peavad töötada soovivad PTV/VT inimesed sagedamini takistuseks 
ka raskusi sobiva koormusega töö leidmisel (52% töötada soovivatest PTV/VT inimestest 
ja 27% töötada soovivatest elanikest – antud tegur oli PTV/VT inimeste sihtrühmas teiseks 
sagedamini mainitud takistuseks), vajadust kohandada töökoha/asutuse ruume 
vastavaks oma erivajadustele (18% töötada soovivatest PTV/VT vastajatest ja 6% töötada 
soovivatest elanikest) ning mittevastamist konkursitingimustes sageli esitatavatele 
nõuetele – näiteks halba keeleoskust, vähest arvuti kasutamise oskust või sõiduauto 
juhilubade puudumist (29% töötada soovivatest PTV/VT inimestest ja 18% töötada soovivatest 
elanikest).  

Võrreldes 2015. a eeluuringuga suuri muutusi tulemustes toimunud pole, st töötamist 
takistavad tegurid on jäänud üldjoontes samaks, mis kaks aastat tagasi.  
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Tabel 5. Kui otsiksite tööd, siis millised järgmistest teguritest võiks tänast olukorda 
arvestades Teil takistada sobiva töö leidmist ja tööle asumist? (%, 
n=elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT inimeste küsitluse vastajad, kes ei tööta, kuid sooviksid 
tööle minna)* 

  

Mittetöötavad 
elanikud, kes 

sooviksid töötada 

Mittetöötavad 
PTV/VT inimesed, 

kes sooviksid 
töötada 

2017, 
n=172 

2015, 
n=175 

2017, 
n=250 

2015, 
n=302 

Minu kvalifikatsioon on pakutava töö jaoks 
liiga madal 

14% 12% 14% 11% 

Minu kvalifikatsioon on pakutava töö jaoks 
liiga kõrge 

6% 5% 3% 3% 

Raskused sobiva ajagraafikuga töö 
leidmisel 

31% 39% 25% 24% 

Raskused sobiva koormusega töö 
leidmisel 

27% 28% 52% 46% 

Raskused transpordiga tööle ja koju 20% 16% 26% 24% 
Tööandja ei paku kaugtöö võimalust 9% 6% 10% 9% 
Ma ei vasta konkursitingimustes sageli 
esitatavatele nõuetele (nt vene või inglise 
keele oskus, arvuti kasutamise oskus, 
sõiduauto juhiload jms) 

18% 23% 29% 23% 

Pakutav töötasu on liiga väike 22% 23% 17% 14% 
Mul on püsiv tervisekahjustus või puue, 
mis takistab töötamist 

18% 20% 58% 58% 

Mul on püsiv tervisekahjustus või puue, mis 
eeldab minu töökoha ja/või muude asutuse 
ruumide kohandamist vastavaks minu 
vajadustele 

6% 7% 18% 14% 

Töötamiseks vajalike abivahendite 
puudumine 

3% 3% 3% 5% 

Tööandja või kolleegide eelarvamuslik 
suhtumine 

6% 8% 9% 7% 

Hooldan alaealisi lapsi (mõeldud ei ole 
puudega lapsi) 

11% 17% 8% 5% 

Hooldan puude või tervisekahjustusega last 
või täiskasvanut 

4% 6% 4% 4% 

Muu põhjus 14% 11% 1% 9% 
Ei oska öelda/ keeldus vastamast 5% 5% 3% 4% 

* Tabelis on rasvases kirjas tähistatud tegurid, mida vaatlusaluses rühmas toodi esile kõige sagedamini.  

 

Vastajatel, kes ei töötanud ega ka soovinud tasustatud tööd teha, paluti samuti etteantud 
nimekirjast valida põhjused, miks ei soovita tööle minna.  

Töötada mittesoovivad elanikud olid valdavalt eakamad inimesed, kes põhjendasid 
soovimatust tööle minna sellega, et viibivad pensionil (71%). Selleks, et võrdlus reformi 
sihtrühmaga oleks adekvaatsem, jäeti elanikkonnaküsitluses osalenute puhul edasisest 
analüüsist kõrvale vanaduspensioni-ealised inimesed (üle 65aastased) ning vaadeldi ainult 
tööealiste elanike (16-65aastaste) vastuseid.  
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2017. a järeluuringus nimetasid nii töötada mittesoovivad tööealised elanikud kui ka PTV/VT 
inimesed põhjusena, miks nad tööle minna ei soovi, kõige sagedamini püsiva 
tervisekahjustuse või puude olemasolu – töötada mittesoovivatest tööealistest elanikest 
mainis seda põhjust 29% ja töötada mittesoovivatest PTV/VT inimestest vastavalt 74% (Tabel 
6).  

Töötada mittesoovivate PTV/VT inimeste puhul oli püsiv tervisekahjustus/puue ülekaalukalt 
kõige levinumaks töötamist takistavaks probleemiks ning teisi takistusi mainisid nad oluliselt 
harvemini. Tööealised elanikud põhjendasid oma soovimatust töötada sageli ka viibimisega 
ennetähtaegsel pensionil (23%), viibimisega lapsehoolduspuhkusel (20%) või õppimisega 
(22%). Nimetatud põhjusi tõid töötada mittesoovivad tööealised elanikud esile sagedamini kui 
töötada mittesoovivad PTV/VT inimesed. Võrreldes töötada mittesoovivate elanikega tõid 
töötada mittesoovivad PTV/VT inimesed sagedamini põhjuste seas esile oma tervisliku 
seisundiga seotud asjaolusid – lisaks töötamist takistava tervisekahjustuse/puude olemasolule 
ka vajadust kohandada töökeskkonda oma vajadustele vastavaks (15% töötada mitte-
soovivatest PTV/VT inimestest ja 7% elanikest). Samuti tunnetasid töötada mittesoovivad 
PTV/VT inimesed võrdluses töötada mittesoovivate elanikega teravamalt sobiva koormusega 
töö leidmise probleemi – seda mainis 24% töötada mittesoovivatest PTV/VT inimestest ja 
10% töötada mittesoovivatest elanikest.  

Võrreldes 2015. a eeluuringuga suuri muutusi tulemustes toimunud pole, st vastajate 
hinnangud töö leidmist takistavatele teguritele on jäänud üldjoontes samaks, mis kaks aastat 
tagasi. Töötada mittesoovivate PTV/VT inimeste seas on võrreldes 2015. aastaga veidi 
vähenenud nende osakaal, kes põhjendavad soovimatust töötada oma püsiva 
tervisekahjustuse/puudega (83%→74%).   
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Tabel 6. Kas mõni alltoodud teguritest on põhjuseks, miks Te ei soovi tööle minna? 
(%, n=elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT inimeste küsitluse vastajad, kes ei tööta ega soovi tööle 
minna)* 

  

Mittetöötavad 
tööealised 

elanikud, kes ei 
soovi töötada 

Mittetöötavad 
PTV/VT inimesed, 

kes ei soovi töötada 

2017, 
n=63 

2015, 
n=67 

2017, 
n=191 

2015, 
n=192 

Minu kvalifikatsioon on pakutava töö jaoks 
liiga madal 

8% 0% 2% 5% 

Minu kvalifikatsioon on pakutava töö jaoks 
liiga kõrge 

0% 1% 0% 0% 

Raskused sobiva ajagraafikuga töö leidmisel 14% 9% 7% 9% 
Raskused sobiva koormusega töö 
leidmisel 

10% 11% 24% 29% 

Raskused transpordiga tööle ja koju 10% 3% 13% 17% 
Tööandja ei paku kaugtöö võimalust 6% 1% 3% 4% 

Ma ei vasta konkursitingimustes sageli 
esitatavatele nõuetele (nt vene või inglise 
keele oskus, arvuti kasutamise oskus, 
sõiduauto juhiload jms) 

6% 4% 11% 10% 

Pakutav töötasu on liiga väike 10% 7% 2% 6% 
Mul on püsiv tervisekahjustus või puue, 
mis takistab töötamist 

29% 19% 74% 83% 

Mul on püsiv tervisekahjustus või puue, mis 
eeldab töökoha ja/või muude asutuse 
ruumide kohandamist vastavaks minu 
vajadustele 

7% 4% 15% 14% 

Töötamiseks vajalike abivahendite 
puudumine 

1% 1% 2% 4% 

Tööandja või kolleegide eelarvamuslik 
suhtumine 

5% 0% 2% 4% 

Hooldan alaealisi lapsi (mõeldud ei ole 
puudega lapsi) 

6% 5% 1% 3% 

Hooldan puude või tervisekahjustusega last 
või täiskasvanut 

4% 3% 5% 4% 

Olen eel- või vanaduspensionil 23% 16% 10% 8% 
Olen materiaalselt piisavalt kindlustatud 4% 1% 1% 0,50% 
Olen lapsehoolduspuhkusel 20% 9% 0% 0,50% 
Õpingud võtavad kogu aja 22% 8% 3% 3% 
Muu põhjus 1% 1% 3% 2% 
Ei oska öelda/ keeldus vastamast 1% 0% 2% 0% 

* Tabelis on rasvases kirjas tähistatud tegurid, mida vaatlusaluses rühmas toodi esile kõige sagedamini.  

 
Töötavatele PTV/VT inimestele esitati küsimus ka selle kohta, mis on nende jaoks tänast 
olukorda arvestades töötamisel probleemiks. Kõige sagedamini nimetati 2017. a järeluuringus 
töötamist takistavate probleemidena seda, et püsiv tervisekahjustus/puue takistab 
töötamist (36%), ning pakutava töötasu väiksust (30%). Võrreldes 2015. a  eeluuringuga 
pole tulemused oluliselt muutunud (Tabel 7).  
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Tabel 7. Kas mõni alltoodud teguritest on Teie jaoks praegu töötamisel probleemiks, 
mis vajaks lahendamist? (%, n=PTV/VT inimeste küsitluse vastajad, kes on hõivatud 
tasustatud tööga)* 

  
2017, 
n=558 

2015, 
n=467 

Minu kvalifikatsioon on pakutava töö jaoks liiga madal 4% 3% 

Minu kvalifikatsioon on pakutava töö jaoks liiga kõrge 4% 5% 
Töö pole sobiva ajagraafikuga 7% 6% 
Töö pole sobiva koormusega 16% 13% 
Raskused transpordiga tööle ja koju 13% 10% 
Tööandja ei paku kaugtöö võimalust 3% 3% 

Ma ei vasta konkursitingimustes sageli esitatavatele nõuetele 
(vähene keeleoskus, vähene arvuti kasutamise oskus või 
juhilubade puudumine) 

9% 6% 

Pakutav töötasu on liiga väike 30% 31% 

Minu püsiv tervisekahjustus või puue takistab töötamist 36% 31% 

Minu tööülesanded ei arvesta minu tervisekahjustuse või puudega 16% 15% 
Minu töökohta pole kohandatud vastavaks minu vajadustele 5% 6% 
Puuduvad töötamiseks vajalikud abivahendid 3% 1% 
Tööandja või kolleegid suhtuvad minusse eelarvamusega 3% 1% 
Hooldan alaealisi lapsi (mõeldud ei ole puudega lapsi) 4% 6% 

Hooldan puude või tervisekahjustusega last või täiskasvanut 6% 4% 

Muu põhjus 1% 3% 
Ei oska öelda/ keeldus vastamast 24% 26% 

* Tabelis on rasvases kirjas tähistatud tegurid, mida vaatlusaluses rühmas toodi esile kõige sagedamini.  

 

Võrreldes töötavaid, töötada soovivaid ja töötada mittesoovivaid PTV/VT inimesi ilmneb, et 
üldjuhul nimetasid kõige rohkem erinevaid probleeme vastajad, kes ei tööta, kuid sooviksid 
tööle minna. See on ka igati ootuspärane tulemus, arvestades, et vastajate jaoks, kes on 
töökoha juba leidnud, on mitmed probleemid ja kartused juba lahenenud ning töötada 
mittesoovivad vastajad välistavad töötamise enamasti juba oma tervisliku olukorra tõttu, 
pidades muid võimalikke takistusi teisejärguliseks.  

Nii töötavad, töötada soovivad kui ka töötada mittesoovivad PTV/VT inimesed mainisid 
töötamist piiravate tegurite seas kõige sagedamini oma püsivat tervisekahjustust või 
puuet, mis töötamist takistab. Kõige enam mainisid seda vastajad, kes töötada ei soovi – 
neist pidas oma tervisekahjustust/puuet töötamisel takistuseks 74%, töötada soovivatest 
vastajatest 58% ja töötavatest vastajatest 36%. 

Töötada mittesoovivate PTV/VT inimeste jaoks oli püsiv tervisekahjustus/puue ülekaalukalt 
kõige levinumaks töötamist takistavaks probleemiks ning teisi takistusi mainisid nad oluliselt 
harvemini. PTV/VT inimesed, kes tööl ei käi, kuid sooviksid töötada, pidasid lisaks oma 
terviseprobleemidele võrdselt sageli takistuseks ka raskusi sobiva koormusega töö 
leidmisel (mainis 52%), tööl käivad vastajad aga pakutava töötasu väiksust (mainis 30%). 
Töötavad vastajad pidasid pakutava töötasu väiksust probleemiks sagedamini kui ülejäänud 
vastajad, mis võib viidata sellele, et tööd otsivate inimeste jaoks võib töötasu olla võrreldes 
teiste töötingimustega pigem teisejärguline, pakutava palgatasemega võidakse olla üldjoontes 
rahul või siis ei olda pakutavate palkadega lihtsalt kursis. 
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3.5 Tööandjate valmidus teha töötajast lähtuvalt kohandusi 

Tööandjate küsitluses uuriti, milliseid kohandusi ja tingimusi asutuses töötajatele pakutakse 
või ollakse valmis vajadusel tulevikus pakkuma. Valdavalt suhtutakse positiivselt sellesse, et 
õpetada ilma vajaliku kvalifikatsioonita uus töötaja asutuses kohapeal välja (46% 
pakub vajadusel juba täna ning täiendav 21% oleks vajadusel valmis pakkuma tulevikus), 
kohandada töögraafikut lähtuvalt töötaja vajadustest (vastavalt 47% ja 21%), 
vähendada vajadusel töötaja töökoormust (vastavalt 46% ja 26%), võimaldada 
töötajale täiend- või ümberõpet (vastavalt 41% ja 30%) või kohandada töökohta 
töötaja vajadustele vastavaks (vastavalt 37% ja 26%) (siinkohal jääb muidugi õhku 
küsimus, millisteks kohandusteks täpsemalt oleks tööandja valmis) (Tabel 8). 

Väiksem osa tööandjatest on valmis valmis korraldama töötajale transporti tööle ja 
tagasi (28% valmis vajadusel pakkuma kohe ja täiendav 10% valmis vajadusel pakkuma 
tulevikus), võimaldama töötajal teha kaugtööd (vastavalt 26% ja 11%) või 
võimaldama/aitama töötajal taotleda töötamiseks vajalikke abivahendeid (vastavalt 
21% ja 31%).  

19% tööandjatest on praegusel ajal valmis muutma töötaja tööülesandeid või pakkuma 
uut tööd, arvestades töötaja muutuvat töövõimet (täiendav 29% on valmis vajadusel 
pakkuma tulevikus), 15% võimaldama töötajal liikuda ametikohale, mis nõuab vähem 
füüsilist pingutust (21% valmis vajadusel pakkuma tulevikus), 13% võimaldama töötajal 
liikuda vähem vastutusrikkale ametikohale (17% valmis vajadusel pakkuma tulevikus) ja 
8% kohandama töötaja erivajadusi arvestades kogu töökeskkonda (20% valmis 
vajadusel pakkuma tulevikus). 

Ligikaudu pooled tööandjatest ei kavatse või ei pea võimalikuks pakkuda oma asutuses 
kaugtöö võimalust (56% ei pea võimalikuks), korraldada töötajatele transport tööle ja tagasi 
(vastavalt 53%), kohandada töötajat arvestades kogu töökeskkonda (52%), võimaldada 
töötajal liikuda vähem füüsilist pingutust nõudvale ametikohale (48%) või vähem vaimset 
pingutust nõudvale ametikohale (52%).  

Võrreldes 2015. a eeluuringuga on pisut kasvanud tööandjate valmidus muuta töötaja 
tööülesandeid või pakkuda uut tööd, võttes arvesse töötaja muutuvat töövõimet (eeluuringus 
pakkus või oli valmis pakkuma 42% ja järeluuringus 47% tööandjatest) või võimaldada töötajal 
liikuda vähem füüsilist pingutust nõudvale ametikohale (eeluuringus 32% ja järeluuringus 
36%).  

Erasektoris on keskmisest kõrgem valmidus korraldada töötajatele transport tööle ning tagasi, 
avalikus sektoris valmidus kohandada kogu töökeskkonda lähtuvalt töötaja (eri)vajadustest 
ning mittetulundussektoris valmidus võimaldada töötajal teha kaugtööd. Üldjuhul on valmidus 
töötajatest lähtuvalt erinevaid kohandusi teha keskmisest madalam mittetulundussektoris. 

Üldjuhul on erinevate kohanduste tegemiseks sagedamini valmis suurema töötajaskonnaga 
asutused. Erandiks on valmidus teha kohandusi töötaja töögraafikus või korraldada töötajatele 
transporti tööle ja tagasi.   

Valmidust töötajast lähtuvalt asutuse töökorralduses kohandusi teha sõltuvad ka töö laadist 
asutuses. Asutustes, kus töö on füüsilist laadi, on valmidus korraldadada töötajatele transporti 
või õpetada ilma kvalifikatsioonita uus töötaja kohapeal välja suurem kui peamiselt vaimse 
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tööga tegelevates asutustes. Samas on füüsilise tööga tegelevates asutustes valmidus 
kohandada töötaja töökohta ja töökeskkonda ning võimaldada töötajal teha kaugtööd selgelt 
madalam kui vaimse tööga tegelevates asutustes. Sellised tulemused pole üllatavad, kui 
arvestada töökohtade erinevust füüsilise ja vaimse tööga tegelevates asutustes. Vaimse tööga 
tegelevates asutustes, kus töö toimub sageli kontoriruumides, on töökoha kohandamine 
üldjuhul lihtsam ja odavam kui füüsilise tööga tegelevates asutustes, kus töö võib toimuda 
spetsiaalsete seadmetega tootmistsehhis või objektil kohapeal (nt ehitustöö puhul). Samuti 
võib uue töötaja kohapeal väljaõpetamine olla füüsilise töö puhul lihtsam kui vaimse töö puhul, 
kus tööle kandideerijalt eeldatakse üldjuhul juba teatud kvalifikatsiooni (nt kõrghariduse) 
olemasolu.  

Tabel 8. Milliseid järgmistest võimalustest pakutakse asutuse töötajatele vajadusel 
juba täna või ollakse vajadusel valmis tulevikus pakkuma, ajaline võrdlus* (%, n=kõik 
tööandjate küsitluse vastajad, 2015. aastal n=770, 2017. aastal n=815) 

  

Pakume juba 
täna/oleme 
vajadusel 

valmis tulevikus 
pakkuma 

Ei plaani 
pakkuma 

hakata/pole 
asutuses 
võimalik 
pakkuda 

Ei oska 
öelda 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 
...muudetakse töötaja töögraafikut (nt et 
vältida vahetustega tööd, rangelt kellast-
kellani töötamist jms) 66% 67% 25% 25% 9% 7% 
...õpetatakse uus töötaja, kel puudub vajalik 
kvalifikatsioon, asutuses kohapeal välja 69% 67% 22% 21% 9% 12% 
...vähendatakse töötaja töökoormust (nt 
võimaldatakse töötada osaajaga) 69% 72% 21% 20% 10% 8% 
...võimaldatakse töötajale täiend- või 
ümberõpet 71% 72% 19% 20% 10% 8% 
...kohandatakse töötaja töökohta, et see 
vastaks paremini tema vajadustele 65% 63% 26% 27% 9% 10% 
...korraldatakse töötajale transport tööle ja 
tagasi 36% 38% 56% 53% 7% 9% 
...võimaldatakse töötajal teha kaugtööd 37% 38% 53% 56% 10% 6% 
...võimaldatakse/aidatakse töötajal taotleda 
töötamiseks vajalikud abivahendid 55% 52% 29% 27% 16% 21% 
...muudetakse töötaja tööülesandeid või 
pakutakse uut tööd, võttes arvesse tema 
muutuvat töövõimet 42% 47% 43% 36% 15% 17% 
...võimaldatakse töötajal liikuda 
ametikohale, mis nõuab vähem füüsilist 
pingutust 32% 36% 53% 48% 15% 16% 
...võimaldatakse töötajal liikuda 
ametikohale, kus on vähem vastutust 
(vaimset koormust) 30% 30% 56% 52% 15% 19% 
...kohandatakse töötajat arvestades kogu 
töökeskkonda (nt et liikumispiiranguga in-d 
võiksid kõigis ruumides iseseisvalt liikuda) 30% 28% 56% 52% 14% 20% 

* Tabelis on sinisel taustal tähistatud statistilisel oluline kasv ja punasel taustal statistiliselt oluline langus 2017. a 
võrreldes 2015. a eeluuringuga.  

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et tööandjate valmidus töötajast lähtuvalt kohandusi teha on kõrgem 
selliste aspektide osas nagu töögraafiku muutmine ja -koormuse vähendamine, uuele töötajale 
väljaõppe või täiend/ümberõppe andmine. 2/3 tööandjatest oleks valmis töötaja vajadustest 
lähtuvalt võtma ette tema töökoha kohandamise (sagedamini vaimse tööga tegelevad 
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asutused) ning ligi pooled abistama ka töötamiseks vajalike abivahendite taotlemisel. Valmidus 
korraldada töötajatele transporti, muuta töötaja tööülesandeid, võimaldada töötajal liikuda 
väiksema koormusega ametikohale, pakkuda kaugtöö võimalust või kohandada kogu 
töökeskkonda on tööandjate seas madalam.  

 

3.6 Meetmed tervisliku ja meeldiva töökeskkonna loomiseks 

Järgnevalt selgitati, millised on elanike ja PTV/VT inimeste ootused tervisliku ja meeldiva 
töökeskkonna osas ning kuivõrd vastavad tööandjate poolt hetkel pakutavad võimalused neile 
ootustele. Selleks esitati nii elanikkonna-, PTV/VT inimeste kui tööandjate küsitlustes vastajaile 
hindamiseks 11 tegurit (põhiline fookus oli töökeskkonna erinevatel psühhosotsiaalsetel 
teguritel). Elanikel ning PTV/VT inimestel paluti valida kuni kolm tegurit, mida nad tervisliku ja 
meeldiva töökeskkonna puhul oluliseks peavad. 2015. a eeluuringus paluti vastajail antud 
tegurite olulisust hinnata 4-pallisel skaalal, seega pole eel- ja järeluuringu tulemused üks-
üheselt võrreldavad. Tööandjatel paluti nii eel- kui järeluuringus märkida, mida on loetletud 
tegevustest nende asutuses tervisliku ja meeldiva töökeskkonna loomiseks ette võetud.  

Elanikkonnaküsitluses jäeti antud küsimus küsimata 65aastastelt või eakamatelt vastajatelt, 
kes küsitluse läbiviimise ajal ei töötanud (arvesse läks nii tasustatud kui vabatahtlik töö). 
PTV/VT inimeste küsitluses esitati antud küsimus kõigile vastajatele.  

Tervisliku ja meeldiva töökeskkonna seisukohalt pidasid tööealised või töötavad elanikud 2017. 
aastal kõige sagedamini oluliseks seda, et tööandja soosiks töö- ja pereelu ühitamist 
(kolme olulisema teguri seas mainis 45% vastajatest) ja tervise edendamist (vastavalt 40%) 
ning et töötervishoiuarst kontrolliks kord 1-2 aasta jooksul tööandja kulul töötaja 
tervist (32%) (Tabel 9).  

PTV/VT inimesed hindasid erinevaid töökeskkonna tegureid suhteliselt võrdselt oluliseks ning 
ei eristunud ühte-kahte tegurit, mida oleks tervisliku ja meeldiva töökeskkonna seisukohalt 
peetud märkimisväärselt sagedamini oluliseks kui ülejäänuid. Sarnaselt tööealistele või 
töötavatele elanikele pidasid ka VT/PTV inimesed kõige sagedamini oluliseks seda, et tööandja 
soosiks töö- ja pereelu ühitamist (kolme olulisema teguri seas mainis 33% vastajatest). 
Siiski tähtsustasid PTV/VT inimesed tööandja soosivat suhtumist töö- ja pereelu ühitamisse või 
tervise edendamisse harvemini kui tööealised või töötavad elanikud üldiselt. Võrreldes 
tööealiste või töötavate elanikega tähtsustavad PTV/VT inimesed pisut harvemini seda, et 
tööandja soosiks tervise edendamist ühisürituste, sportimisvõimaluste loomise või nende 
rahalise toetamise näol (oluliseks peab 40% tööealistest/töötavatest elanikest ja 26% PTV/VT 
inimestest), sagedamini aga seda, et tööandja huvituks töösuhete ja -probleemidega 
seonduvast ning oleks võimalusel töötajale toeks (oluliseks peab 27% PTV/VT inimestest 
ja 22% tööealistest/töötavatest elanikest).  
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Tabel 9. Meetmed tervisliku ja meeldiva töökeskkonna loomiseks (%, 
n=elanikkonnaküsitluse vastajad, kes olid alla 65aastased või töötasid, kõik PTV/VT küsitluse 
vastajad ja tööandjate küsitluse vastajad) 

  

Peab tervisliku ja 
meeldiva töökeskkonna 
puhul oluliseks (kuni 3 

vastust) 

On asutuses 
olemas/asutuses 

pakutakse 

Tööealised 
või töötavad 

elanikud, 
n=850 

PTV/VT 
inimesed, 
n=1013 

Tööandjad 
2017, 
n=815 

Tööandjad 
2015, 
n=770 

Tööandja soosib töö- ja pereelu 
ühitamist (võimaldab vajadusel 
paindlikku töögraafikut, 
kaugtööd jms) 

45% 33% 50% 51% 

Töötervishoiuarst kontrollib kord 1-
2 aasta jooksul tööandja kulul 
töötaja tervist 

32% 29% 31% 27% 

Tööandja uurib regulaarselt 
töötajate rahulolu ning arvestab 
sellega töökorralduses 

25% 27% 36% 37% 

Tööandja huvitub töösuhete ja 
tööprobleemidega seonduvast ning 
on võimalusel töötajale toeks 

22% 27% 54% 53% 

Tööandja soosib tervise 
edendamist (ühisüritused, 
sportimisvõimalused, sh 
rahaline toetamine) 

40% 26% 26% 26% 

Asutuses on köögi- ja puhkenurk 24% 26% 52% 53% 
Tööandja pakub aastas vähemalt 3 
päeva lisapuhkust 

25% 23% 23% 26% 

Tööülesannetest paremaks 
arusaamiseks on koostatud selged 
eeskirjad ja juhised 

19% 17% 40% 39% 

Asutuses korraldatakse 
meelelahutuslikke ühisüritusi 
(suvepäevad, jõulupidu jms) 

16% 13% 48% 48% 

Asutuses on programm, mis aitab 
töötajal uude töökohta sisse elada 

9% 8% 9% 10% 

Tööandja kulul on võimalik saada 
kriisi- ja stressinõustamist või 
psühholoogi külastust 

5% 7% 3% 5% 

Midagi muud 2% 1% 1% 0% 
Mitte midagi eelpoolnimetatust 0% 0% 5% 6% 
Ei oska öelda 4% 11% 3% 4% 
 

Tööandjate poolt antud vastuste tõlgendamisel tuleb arvestada, et küsitletute näol oli valdavalt 
tegu asutuse juhtide või juhatuse liikmetega, kelle hinnangud juhtkonna tegevusele ei pruugi 
kattuda asutuse töötajate nägemusega sellest, kuivõrd huvitub tööandja töösuhetest ja –
probleemidest või kuivõrd võetakse töökorralduses arvesse töötajate rahulolu. 

Köögi- ja puhkenurk, mida nimetas kolme olulisema teguri seas 24% tööealistest/töötavatest 
elanikest ja 26% PTV/VT inimestest, on olemas ligikaudu pooltes (52%) asutustest. Umbkaudu 
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poolte (54%) tööandjate sõnul huvitub tööandja nende asutuses töösuhete ja 
tööprobleemidega seonduvast ning on võimalusel töötajale toeks. Pooled tööandjad mainisid 
ka seda, et soosivad töö- ja pereelu ühitamist, võimaldades vajadusel paindlikku töögraafikut 
või kaugtööd (seda hindasid nii elanikud kui PTV/VT inimesed kõige sagedamini oluliseks 
teguriks). Tööandjatest 36 protsendi sõnul uuritakse asutuses regulaarselt ka töötajate 
rahulolu ja arvestatakse sellega töökorralduses.  

40 protsendil asutustest on tööülesannetest arusaamiseks koostatud selged eeskirjad ja 
juhised ning 9 protsendil välja töötatud uutele töötajatele suunatud spetsiaalne programm, 
mis aitab uude töökohta sisse elada. 

Meelelahutuslikke ühisüritusi korraldatakse 48 protsendil asutustest. Tervise edendamist 
soosib (ühisürituste, sportimisvõimaluste loomise, sh rahalise toetamise näol) 26% 
tööandjatest ning regulaarset tervisekontrolli (tööandja kulul) viiakse läbi 31 protsendis 
asutustest. Samas olid need teguriteks, mis tööealiste/töötavate elanike hinnangutest 
lähtuvalt reastusid kolme kõige olulisema sekka, mis võib viidata, et töötajate ootused on selles 
osas suuresti täitmata.  

Vähemalt kolme lisapuhkepäeva aastas võimaldab oma töötajatele 23% tööandjatest. 
Võimalust saada tööandja kulul kriisi- ja stressinõustamist/psühholoogi külastust pakub 3% 
tööandjatest.  

Võrreldes 2015. a eeluuringuga pole töökeskkonda parandavate tegurite pakkumises 
tööandjate poolt üldjuhul muutusi toimunud – ajas toimunud nihked on väikesed ja jäävad 
üldjuhul statistilise vea piiridesse. Pisut on sagenenud regulaarse tervisekontrolli pakkumine 
tööandjate poolt – 2015. a eeluuringus pakkus seda võimalust oma töötajatele 27% ja 2017. 
a järeluuringus 31% tööandjatest (veapiir ~3%).  

Keskmisest levinum on enamiku eeltoodud meetmete rakendamine avaliku sektori asutustes, 
keskmisest vähem levinud aga mittetulunduslikes organisatsioonides. Suurema 
töötajaskonnaga asutustes on enamiku meetmete rakendamine enam levinud kui väiksemates 
asutustes.  

 

4 Hinnangud töötamisele ja elule  

Elanikkonna- ning PTV/VT inimeste küsitluses uuriti, kuivõrd suurt tähtsust omistavad inimesed 
töötamisele ning millised on vaated elule ning töötamisele laiemalt. 

4.1 Hoiakud töötamise osas 

Hoiakuid töötamise suhtes kaardistati nelja väite abil. Vastajail paluti neid väiteid hinnates 
lähtuda mitte niivõrd iseendast kui inimestest üldiselt. 

Nii kogu elanikkonna kui ka PTV/VT inimeste hoiakud töötamise osas on valdavalt positiivsed. 
Töötamisega seonduvatest väidetest nõustuti kõige sagedamini sellega, et töötamine aitab 
eluga majanduslikult paremini toime tulla (kogu elanikkonnast nõustub 98% ja PTV/VT 
inimestest 97%). Väitega, mille kohaselt aitab tööd leida aktiivne ellusuhtumine, 
nõustuvad PTV/VT inimesed veidi harvemini kui kogu elanikkond, kuid siiski on ka selle väitega 
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nõustumine kummaski sihtrühmas valdav – kõigist elanikest on väitega nõus 93% ja PTV/VT 
inimestest 85%. Võrreldes 2015. a eeluuringuga on nii kogu elanikkonnas kui ka PTV/VT 
inimeste sihtrühmas antud väitega nõustujate osatähtsus 4 protsendipunkti võrra suurenenud 
(Tabel 10). 

Väidetega, mille kohaselt on töötamine oluline, et tunda end aktiivse 
ühiskonnaliikmena, või et töötamine tõstab inimese ühiskondlikku staatust, nõustus 
87% elanikest ja PTV/VT inimestest. Ajalises võrdluses pole üldine väidetega nõustumine 
muutunud, kuid PTV/VT inimeste sihtrühmas on (4-6 protsendipunkti võrra) kasvanud 
väidetega täiesti nõustumine (varasemalt 46-47%-lt 50-51%-ni). Kogu elanikkonna puhul on 
kasvanud täiesti nõustumine väidetega, mille kohaselt aitab töötamine eluga majanduslikult 
paremini toime tulla (74%→78%) ning et töötamine on oluline, tundmaks end aktiivse 
ühiskonnaliikmena (49%→56%). 

Tabel 10. Kogu elanikkonna ja PTV/VT inimeste nõustumine töötamist puudutavate 
väidetega (väitega täiesti nõustuvate või pigem nõustuvate vastajate %, n=kõik 
elanikkonnaküsitluse või PTV/VT inimeste küsitluse vastajad) 

 

Üldjuhul oli töötamist puudutavate väidetega nõustumine kõrgel tasemel kõigis alamrühmades, 
kuid teatud erinevused siiski ilmnesid. PTV/VT inimeste seas väljendasid töötamise suhtes 
keskmisest positiivsemaid hoiakuid inimesed, kes teevad tasustatud tööd või peavad 
töövõimereformi vajalikuks. PTV/VT inimeste sihtrühmas ei osanud töötamist puudutavate 
väidete osas keskmisest sagedamini kindlat seisukohta võtta inimesed, kel on tuvastatud 
töövõimetus 90-100% ulatuses, puuduv töövõime või sügav puue, kes ei soovi tasustatud tööle 
asuda, pole töövõimereformist teadlikud või ei oska selle vajalikkuse suhtes seisukohta võtta.  

Üldjuhul on töötamist puudutavate väidetega nõustumine PTV/VT inimeste seas keskmisest 
pisut sagedasem kõrgharidusega rühmas, v.a aktiivset ellusuhtumist ja töö leidmist seostav 
väide. Nimetatud väitega (et tööd aitab leida aktiivne ellusuhtumine) nõustuvad keskmisest 
pisut sagedamini 30-39aastased, ilma puudeta või kõrge sissetulekuga PTV/VT inimesed. 
Väitega, mille kohaselt on töötamine oluline selleks, et tunda end aktiivse ühiskonnaliikmena, 
ei nõustunud keskmisest pisut sagedamini Kirde-Eesti PTV/VT inimesed.  

 

4.2 Elu ja lähisuhetega rahulolu ning tajutud võimalused  

Lisaks töötamist puudutavatele väidetele paluti elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT inimeste 
küsitluse vastajail hinnata ka viit väidet, mis puudutasid rahulolu elu ja lähisuhetega ning 
tajutud võimalusi.  

2017, 
n=1004

2015, 
n=1002

2017, 
n=1013

2015, 
n=996

Töötamine aitab eluga majanduslikult 
paremini toime tulla

98% 96% 97% 96%

Aktiivne ellusuhtumine aitab tööd leida 93% 89% 85% 81%
Töötamine on oluline selleks, et tunda end 
aktiivse ühiskonnaliikmena

87% 88% 87% 85%

Töötamine tõstab inimese ühiskondlikku 
staatust võrreldes nendega, kes ei tööta

87% 87% 87% 84%

Elanikkond PTV/VT inimesed
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Valdav osa (94-95%) kogu elanikkonnast ning PTV/VT inimestest peab suhteid oma pere ja 
lähedaste inimestega heaks. Rahulolu eluga on mõnevõrra madalam - seda eriti PTV/VT 
inimeste sihtrühmas: eluga on rahul 85% kogu elanikkonnast ja 58% PTV/VT 
inimestest. Võrreldes 2015. a eeluuringuga on eluga rahulolu kogu elanikkonnas jäänud 
samale tasemele, kuid PTV/VT inimeste seas on eluga rahulolijate osatähtsus suurenenud 5 
protsendipunkti võrra (Tabel 11).  

89% elanike ja 87% PTV/VT inimeste sõnul on nad valmis pingutama selle nimel, et tõsta 
enda elukvaliteeti. Veel 2015. a eeluuuringus oli antud näitaja reformi sihtrühmas oluliselt 
madalam (toona väljendas valmidust oma elukvaliteedi tõstmise nimel pingutada 88% 
elanikest ja 82% töövõimetuspensionäridest).  

Kuigi valmidus oma elukvaliteedi tõstmise nimel ise pingutada on kogu elanikkonnas ja reformi 
sihtrühmas samal tasemel, tunnetavad PTV/VT inimesed oma võimalusi olla aktiivne 
ühiskonnaliige või teha võimetekohast palgatööd halvematena kui elanikud üldiselt. Elanikest 
79% ja PTV/VT inimestest 65% tunnetab endal olevat võimalusi olla aktiivne 
ühiskonnaliige ning 72% elanikest ja 53% PTV/VT inimestest tunnetab endal olevat 
võimalusi teha võimetekohast palgatööd. Võrreldes 2015. a eeluuringuga on paranenud 
elanike hinnangud oma võimalustele teha võimetekohast palgatööd (võimalusi tunnetas 2015. 
a 66% ja 2017. a 72% elanikest), samas kui PTV/VT inimeste arvamused oma võimalustele 
võimetekohast palgatööd teha pole kahe aastaga muutunud. Samas on paranenud PTV/VT 
inimeste hinnangud oma võimalustele olla aktiivne ühiskonnaliige: 2015. a eeluuringus 
tunnetas enda jaoks neid võimalusi 57% ja 2017. a järeluuringus 65% PTV/VT inimestest. 

Tabel 11. Kogu elanikkonna ja PTV/VT elu ja lähisuhetega rahulolu ning tajutud 
võimalused (%, n=kõik elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT inimeste küsitluse vastajad) 

  

Elanikkond PTV/VT inimesed 

2017, 
n=1004 

2015, 
n=1002 

2017, 
n=1013 

2015, 
n=996 

Mul on head suhted oma pere ja lähedaste 
inimestega 

95% 95% 94% 94% 

Olen valmis pingutama selle nimel, et tõsta 
enda elukvaliteeti 

89% 88% 87% 82% 

Olen oma eluga rahul 85% 82% 58% 53% 
Mul on võimalik olla aktiivne ühiskonnaliige 79% 77% 65% 57% 
Mul on võimalik teha võimetekohast palgatööd 72% 66% 53% 50% 

 

Nii kogu elanikkonnas kui PTV/VT inimeste sihtrühmas on eluga rahulolu keskmisest kõrgem 
nooremates vanuserühmades. Elanikkonnas on eluga rahulolu eestikeelsete inimeste seas 
kõrgem kui muukeelsete seas, kuid PTV/VT inimeste puhul sarnast tendentsi ei ilmnenud. 
Tulenevalt muukeelse elanikkonna regionaalsest paiknemisest on elanikkonna puhul eluga 
rahulolu keskmisest madalam Kirde-Eestis. Sama regiooni elanikud hindasid keskmisest 
madalamalt ka oma võimalusi  olla aktiivne ühiskonnaliige ja teha võimetekohast palgatööd 
(viimatimainitud tendents ilmnes ka PTV/VT sihtrühma puhul, ilmselt tingituna kõrgemast 
töötuse määrast Kirde-Eesti regioonis). 

Nii kogu elanikkonnas kui reformi sihtrühmas väljendasid keskmisest optimistlikumaid vaateid 
oma elu, lähisuhete ja võimaluste kohta ning suuremat valmidust oma elukvaliteedi tõstmise 
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nimel ise pingutada tööga hõivatud või kõrge sissetulekuga inimesed. Reformi sihtrühmas 
väljendasid  pessimistlikke ja passiivseid hoiakuid keskmisest sagedamini inimesed, kes ei 
tööta ega soovi tasustatud tööd teha.  

Kummaski sihtrühmas on hoiakud keskmisest optimistlikumad nende inimeste seas, kes 
peavad oma tervist heaks. Reformi sihtrühmas on kuni 80% töövõimetuse või osalise 
töövõimega inimesed nii oma eluga, võimalustega olla aktiivne ühiskonnaliige ning teha 
võimetekohast palgatööd enam rahul kui 90-100% töövõimetuse või puuduva töövõimega 
inimesed. Samuti väljendavad kuni 80% töövõimetuse või osalise töövõimega inimesed 
valmidust oma elukvaliteedi tõstmise nimel ise pingutada sagedamini kui 90-100% 
töövõimetuse või puuduva töövõimega inimesed, kes näitavad antud küsimuses üles suuremat 
passiivsust. 

PTV/VT inimeste sihtrühmas hindasid oma võimalusi teha võimetekohast palgatööd keskmisest 
sagedamini heaks 30-39aastased ning valmidust oma elukvaliteedi tõstmise nimel ise 
pingutada väljendasid keskmisest sagedamini 30-49aastased.  

Võrreldes madalama haridusega PTV/VT inimestega väljendasid kõrgharidusega PTV/VT 
inimesed sagedamini rahulolu oma võimalustega olla aktiivne ühiskonnaliige ja teha 
võimetekohast palgatööd ning valmidust ise oma elukvaliteedi tõstmise nimel pingutada.   

PTV/VT inimeste hoiakud on seotud ka nende suhtumisega töövõimereformi. Reformi 
vajalikuks pidavad PTV/VT inimesed väljendavad keskmisest sagedamini rahulolu nii oma eluga 
üldiselt kui ka oma võimalustega olla aktiivne ühiskonnaliige või teha võimetekohast palgatööd. 
Samuti väljendavad reformi pooldajad keskmisest sagedamini valmidust oma elukvaliteedi 
tõstmise nimel ise pingutada. PTV/VT inimesed, kes peavad reformi ebavajalikuks, on seevastu 
keskmisest sagedamini rahulolematud oma eluga üldiselt ning võimalustega olla aktiivne 
ühiskonnaliige või teha võimetekohast palgatööd.  

 

5 Suhtumine vähenenud töövõimega inimeste töötamisse 

Selles alapeatükis käsitletakse (1) elanike suhtumist vähenenud töövõimega inimestega koos 
töötamisse, (2) tööandjate suhtumist VT inimeste palkamisse ja kogemusi VT töötajatega, (3) 
elanikkonna, PTV/VT inimeste ja tööandjate hinnanguid VT inimeste töövõimele ja võimalustele 
töötada.  

5.1 Suhtumine vähenenud töövõimega inimestesse kui kolleegidesse 

Elanikkonnaküsitluses osalenud inimestest 63% omab kokkupuudet vähenenud töövõimega 
inimeste või töövõimetuspensionäridega (siia hulka arvestati ka vastajad, kes ütlesid, et neil 
endil on tuvastatud vähenenud töövõime või püsiv töövõimetus). Tööalaselt puutub 
töövõimetuspensionäride või vähenenud töövõimega inimestega kokku 22%, sealjuures 16 
protsendil on selliseid kolleege ning 11 protsenti puutub töövõimetuspensionäride või 
vähenenud töövõimega inimestega kokku tööülesannete tõttu. 

Küsimus selle kohta, kuidas suhtutakse vähenenud töövõimega inimesega koos töötamisse, 
esitati elanikkonnaküsitluses vaid neile vastajatele, kel polnud enda sõnul tuvastatud ei püsivat 
töövõimetust, vähenenud töövõimet ega puuet.  
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Vähenenud töövõimega inimestega koos töötamisse suhtub 74% täielikult 
töövõimelistest elanikest enda hinnangul hästi, 8% eelistaks vähenenud töövõimega 
inimestega koos mitte töötada ning 2% ei soovi vähenenud töövõimega inimestega 
koos töötada. Küsitletutest 16% ei osanud VT inimestega koos töötamise suhtes selget 
seisukohta võtta või arvas, et see sõltuks asjaoludest. Võrreldes 2015. aastaga pole hoiakud 
vähenenud töövõimega inimestega koos töötamise suhtes oluliselt muutunud (Joonis 11).  

Inimesed, kelle kolleegide seas on töövõimetuspensionäre või vähenenud töövõimega inimesi, 
omavad antud küsimuses sagedamini selget arvamust, väljendades nendega koos töötamise 
küsimuses sagedamini nii positiivset kui ka negatiivset suhtumist.  

Joonis 11. Kuidas suhtute sellesse, kui peaksite töötama/et töötate koos vähenenud 
töövõimega inimestega (%, n=elanikonnaküsitluse vastajad, kelle sõnul neil pole tuvastatud  
püsivat töövõimetust, vähenenud töövõimet ega puuet) 

 

 

Suhtumist töötamisse koos vähenenud töövõimega inimestega mõjutab teadlikkus 
töövõimereformist ning suhtumine TVR-i, sealjuures keskmisest positiivsemat hoiakut 
väljendavad siinkohal need inimesed, kes on TVR-i aluspõhimõtetest teadlikud või kes 
suhtuvad TVR-i hästi. 
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5.2 Tööandjate suhtumine vähenenud töövõimega inimeste 
palkamisse 

Küsitletud tööandjatest 67% omab kokkupuuteid vähenenud töövõimega inimestega (2015. a 
eeluuringus 60%). Nii eel- kui järeluuringus ütles 6% tööandjatest, et on kas praegusel hetkel 
või olnud varem ise püsiva töövõimetusega või vähenenud töövõimega. 

Küsitluse andmetel töötab PTV/VT inimesi 31±2 protsendis vähemalt kahe töötajaga 
asutustest, sealjuures 47±8 protsendis avaliku sektori asutustest, 32±9 protsendis 
mittetulunduslikest organisatsioonidest ja 27±4 protsendis äriühingutest (Joonis 12).  

2015. a eeluuringus moodustasid VT inimesi palganud tööandjad 29% kõigist vähemalt 2 
töötajaga tööandjatest. Seega pole kahe aastaga VT inimesi palganud asutuste osatähtsus 
vähemalt 2 töötajaga asutuste seas statistiliselt olulisel määral muutunud. Tulemused viitavad 
sellele, et VT töötajatega asutuste osatähtsus võib olla kasvanud avalikus sektoris ja 
mittetulundussektoris, kuid toimunud muutus on väike, mistõttu veapiiri suurus (95%-lisel 
usaldusnivool 8-9%) ei võimalda seda statistiliselt kinnitada. 

Sarnaselt 2015. a eeluuringule näitas ka 2017. a järeluuring, et VT inimesi palganud asutuste 
osatähtsus on keskmisest kõrgem Kirde-Eestis (58%) ehk regioonis, kus püsivalt töövõimetute 
või vähenenud töövõimega inimeste osatähtsus elanikkonnas on kõrgem kui teistes Eesti 
regioonides. Keskmisest madalam on VT inimesi palganud asutuste osatähtsus Põhja-Eestis 
(22%). Ootuspäraselt on VT inimesi palganud asutuste osatähtsus (ning ka palgatud VT 
inimeste arv asutuses) seda suurem, mida suurema töötajaskonnaga asutusega on tegu. 
Tegevusala sektorite võrdluses statistiliselt olulisi erinevusi ei ilmnenud – mõnevõrra vähem 
levinud paistab VT inimeste palkamine olevat primaarsektori asutustes (primaarsektori 
asutustest on VT inimesi palganud 19%, sekundaar- ja tertsiaarsektori asutustest vastavalt 
27% ja 33%), kuid et primaarsektori tööandjad olid valimis esindatud vaid 31 vastajaga, ei 
võimalda veapiiri suurus seda erinevust statistiliselt kinnitada.  

Joonis 12. Asutuste osakaal, kus töötab vähenenud töövõimega inimesi või 
töövõimetuspensionäre, ajaline võrdlus ja sektorite võrdlus (%, n=kõik tööandjate 
küsitluses osalenud vastajad) 
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2017. a järeluuringus ütles 72% PTV/VT inimesi palganud tööandjatest, et VT 
töötajad töötavad nende asutuses üldjuhul ülejäänud personalist erinevatel 
tingimustel, sealjuures 49% mainis VT töötajate töötamist ülejäänud personalist 
paindlikuma töögraafikuga, 48% töötamist vähem füüsilist pingutust nõudvatel ametikohtadel, 
43% töötamist madalama koormusega, 23% töötamist vähem vastutusrikastel ametikohtadel 
ning 22% töötamist vähem vaimset pingutust nõudvatel ametikohtadel. Tööandjatest 28 
protsendi sõnul VT töötajate ja ülejäänud töötajate vahel nimetatud aspektide osas erinevusi 
pole või ei osanud nad neile erinevustele hinnangut anda (Joonis 13).  

Võrreldes 2015. a eeluuringuga pole tulemused üldjuhul oluliselt muutunud. Vaid töötamist 
vähem vastutusrikastel ametikohtadel mainiti 2017. a järeluuringus töövõimekaoga töötajate 
puhul pisut harvemini kui eeluuringus (eeluuringus 30%).  

Tulemused viitavad, et väiksema töötajaskonnaga asutustes on VT töötajatele madalama 
koormuse ja paindlikuma graafiku võimaldamine levinum kui suurema töötajaskonnaga 
asutustes. Suurema töötajaskonnaga asutuste puhul on keskmisest levinum olukord, kus VT 
töötajad töötavad üldjuhul sama koormuse ja graafikuga kui ülejäänud personal. Ilmselt 
peituvad põhjused väikeste ja suurte asutuste töökohtade erinevuses ja võimalustes 
rakendada individuaalset lähenemist, mis väikese töötajaskonnaga asutuse puhul võib olla 
lihtsam kui suures asutuses. Samas tasub suure töötajaskonnaga asutuste puhul arvestada, 
et kuna nendes asutustes on ka VT töötajate koguarv üldjuhul suurem kui väikese 
töötajaskonnaga asutustes, jäävad erandjuhtudel tehtud kohandused (mis on vajalikud vaid 
mõne üksiku töötaja jaoks) siinkohal kajastamata.  

Joonis 13. Asutuses palgatud vähenenud töövõimega inimeste töötamise eripärad 
võrreldes ülejäänud personaliga, ajaline võrdlus (%, n=tööandjate küsitluse vastajad, 
kelle asutuses töötab vähenenud töövõimega inimesi, 2015. a n=281, 2017.a n=321) 
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Tööandjatest 17 protsendi hinnangul ei valmista uute töötajate leidmine nende asutusele 
üldjuhul erilisi raskusi, 47% peab uute töötajate leidmist kohati keeruliseks, 28 
protsendi arvates on sellega suuri raskusi ning 8% ei oska antud küsimuses hinnangut 
anda. Võrreldes 2015. a eeluuringuga pole tööandjate hinnangud uute töötajate leidmise 
keerukusele muutunud. Erasektori tööandjad hindavad uute töötajate leidmist 
keeruliseks sagedamini kui avaliku- või mittetulundussektori tööandjad. Erasektori 
tööandjatest mainis raskusi uute töötajate leidmisel 79%, avaliku sektori tööandjatest 68% ja 
mittetulundusliku sektori tööandjatest 66%.  

Sagedamini on uute töötajate leidmisega raskusi asutustel, kus töö on füüsiline. Asutustest, 
kus töö on peamiselt füüsilist laadi, on uute töötajate leidmisega raskusi 82 protsendil, samas 
kui asutustest, kus töö on võrdselt nii füüsiline kui vaimne, esines probleeme 79 protsendil ja 
peamiselt vaimse tööga tegelevatest asutustest 69 protsendil.  

Küsitlusele eelnenud kahe aasta jooksul on VT inimesi tööle võtnud 24% tööandjatest. 
Tööandjatest 44 protsendi hinnangul võiks nende asutus vähenenud töövõimega 
inimesi (täiendavalt) tööle võtta, sealjuures  16 protsendi sõnul tuleks selleks kohandada 
töökeskkonda (asutuse ruume või töövahendeid), 23 protsendi sõnul tuleks selleks luua 
asutuse-siseselt uusi töökohti ja 1 protsendi sõnul teha muid kohandusi. Tööandjatest 9 
protsendi sõnul on VT inimeste täiendavaks palkamiseks juba täna loodud kõik võimalused. 
Tööandjatest 37% ei näe võimalust luua asutuses vähenenud töövõimega inimeste 
palkamiseks sobivaid tingimusi ja viiendik ei oska antud küsimuses seisukohta võtta 
(Joonis 14).  

Joonis 14. Kas asutus võiks võtta tööle (täiendavalt) vähenenud töövõimega inimesi? 
Sektorite võrdlus (%, n=kõik tööandjate küsitluses osalenud vastajad) 
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Ajalised võrdlusandmed on antud küsimuses olemas vaid avaliku sektori tööandjate kohta. 
Võrdlus näitab, et võrreldes 2015. aastaga on avaliku sektori tööandjate seas 
suhtumine VT inimeste palkamisse muutunud soosivamaks – VT inimeste palkamiseks 
nägi võimalusi 2015. aastal 45% ja 2017. aastal 61% avaliku sektori tööandjatest. Era- ja 
mittetulundussektoris on valmidus VT inimesi tööle võtta madalam kui avalikus sektoris: 
võimalust vähenenud töövõimega inimeste palkamiseks näeb 41% era- ja 42% 
mittetulundussektori tööandjatest.  

Oluline erinevus ilmneb tegevusala sektorite võrdluses – tertsiaarsektori tööandjatest peab VT 
inimeste palkamist võimalikuks 47%, sekundaarsektori tööandjatest 38% ja primaarsektori 
tööandjatest 24%. Ilmselt seostavad tööandjad vähenenud töövõimet kõige sagedamini 
füüsilise puudega ning füüsilist tööd (mis on enam levinud primaar- ja sekundaarsektoris) ei 
peeta sageli VT inimestele võimetekohaseks. Seda kinnitab asjaolu, et tööandjatest, kelle 
asutuses on töö peamiselt vaimne, peab VT inimeste palkamist võimalikuks 54%, samas kui 
peamiselt füüsilise tööga tegelevate asutuste esindajatest peab VT inimeste palkamist 
võimalikuks 29%.  

Valmidust VT inimesi tööle võtta väljendasid keskmisest sagedamini suure töötajaskonnaga 
või juba VT inimesi palganud tööandjad, eestikeelsed, alla 40aastased, TVR-ist teadlikud või 
TVR-i soosivalt suhtuvad tööandjad. 

Tööandjatest, kes arvasid, et VT inimeste palkamine nende asutuses on võimatu (valimis kokku 
270 vastajat), pidas 68% tööd oma asutuses VT inimeste jaoks liiga keeruliseks või 
vastutusrikkaks, 31% sõnul pole (ja ei teki) asutuses vabu töökohti ning 11% pidas 
töökeskkonna kohandamist VT inimestele liiga kulukaks ettevõtmiseks. Põhjust, et 
asutuses ei ole ja ei teki vabu töökohti, tõid keskmisest sagedamini esile tööandjad, kes 
tegutsesid mittetulundussektoris või tertsiaarsektoris või kelle asutuses juba töötab VT inimesi. 
Seda, et töö on liiga keeruline või vastutusrikas, arvasid keskmisest sagedamini 
sekundaarsektori tööandjad.  

Uute töötajate palkamisel eelistaks 44% tööandjatest võrdsete kandidaatide korral 
palgata pigem täielikult töövõimelise inimese, 3% pigem vähenenud töövõimega 
inimese ning 43 protsenti ei lähtuks valikus mitte ametlikult tuvastatud töövõimest, 
vaid muudest kriteeriumitest. Seisukohta ei osanud võtta 10% tööandjatest. 2015. a 
eeluuringus oli kindla seisukohata tööandjate osatähtsus pisut suurem (14%) ja selle arvelt 
vähem neid, kes lähtuksid valikus muudest kritreeriumitest peale töövõime (38%).  

Võrreldes avaliku- või mittetulundussektori tööandjatega eelistavad erasektori tööandjad 
sagedamini võtta võrdsete kandidaatide korral tööle pigem täielikult töövõimelise inimese: 
erasektori tööandjatest eelistab täielikult töövõimelist kandidaati 49%, avaliku sektori 
tööandjatest 38% ning mittetulundussektori tööandjatest 25%.  

Keskmisest sagedamini kaldus eelistus täielikult töövõimelise inimese palkamise poole 
asutustes, kus töö iseloom on füüsiline, mis asuvad maapiirkonnas või tegutsevad primaar- 
või sekundaarsektoris, samuti ka töövõimereformi ebavajalikuks pidavate tööandjate puhul. 
Tööandjaid, kelle hinnangul ei oma töövõime töötaja valikus rolli, on keskmisest enam avalikus 
ja mittetulundussektoris, tertsiaarsektoris, 250 või enama töötajaga, juba praegu VT inimesi 
palganud või peamiselt vaimse tööga tegelevate asutuste seas. 

Tööandjailt küsiti 2017. a järeluuringus uue küsimusena ka seda, millise püsiva 
tervisekahjustuse või puudega inimesi asutusse (tingituna töö iseloomust) kindlasti tööle võtta 
ei saaks. Suurem osa tööandjatest välistab oma asutuse puhul psüühikahäire või 
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vaimupuudega inimeste töölevõtmise – nimetatud tervisehäiretega inimeste palkamist ei 
pea võimalikuks 70-71% tööandjatest. Enam kui pooled (59%) tööandjatest ei pea võimalikuks 
nägemispiiranguga inimeste töölevõtmist. Liikumispiiranguga inimeste töölevõtmise välistab 
43% tööandjatest, kuulmispiiranguga 38%, kõnelemispiiranguga 34% ja mõne kroonilise 
haigusega (nähtavate piiranguteta) 14% tööandjatest. Tööandjatest 7% on seisukohal, et 
ükski tervisekahjustus ega puue ei välista inimese töölevõtmist ja 7% ei oska antud 
küsimuses arvamust avaldada. 

 

Tööandjatest, kelle asutuses oli tööl VT inimesi või kes olid neid viimase 2 aasta jooksul 
(täiendavalt) tööle võtnud, möönis 20%, et VT inimeste töötamisega on asutuses viimastel 
aastatel probleeme esinenud. Probleeme tajunud tööandjad (valimis kokku 71 vastajat) 
nimetasid selliste probleemidena kõige sagedamini VT töötajate sagedasi haigestumisi, äkilisi 
terviseprobleeme, kauakestvat haiguslehel viibimist või suutmatust täita kõiki tööülesandeid, 
mis omakorda tingib vajaduse otsida VT töötajale asendajat või suurendada teiste töötajate 
koormust.  

Kõigil küsitluses osalenud tööandjatel paluti ka vabas vormis märkida, mis motiveeriks nende 
asutust senisest enam tööle võtma vähenenud töövõimega inimesi. Motivaatoritena VT 
inimeste palkamisel nimetati kõige sagedamini: 

 Riigipoolseid toetusi, sh rahalisi toetusi ruumide kohandamiseks, abivahendite 
hankimiseks ja tugiisku tasustamiseks, transpordikulu või töötaja täiend- või 
ümberõppekulude hüvitamist ja maksusoodustusi – 2015. a eeluuringus mainis 17% 
ja 2017. a järeluuringus 11% tööandjatest. Riigipoolse toetusena tunti huvi ka 
nõustamise ja info jagamise (sh mentorlusprogrammide) vastu; 

 Kandidaadi töövõimetuse iseloom peab võimaldama pakutavat tööd teha, oluline on 
töölesoovija enda motivatsioon ja isikuomadused – eeluuringus mainis 13% ja 
järeluuringus 7% tööandjatest; 

 Kandidaadi haridus, oskused või töökogemus peavad olema sobivad – eeluuringus 
mainis 10% ja järeluuringus 8% tööandjatest;  

 Väärtuste muutumine, soov toetada VT inimesi – eeluuringus mainis 1% ja 
järeluuringus 2% tööandjatest. 

Tööandjatest kümnendik ütles ka siin, et miski ei motiveeri neid oma asutuses VT inimesi 
palkama, põhjendades seda sellega, et töö asutuses on liiga spetsiifiline ja nõudlik ning seega 
VT töötajate jaoks sobimatu (nt töö lastega, patsientidega, füüsiliselt raske või ohtlik töö), et 
asutuses puuduvad vabad töökohad (ning neid tõenäoliselt lähiajal juurde ei teki) või et 
töökoha ümberkohandamine VT töötaja vajadustele vastavaks oleks keeruline ja kulukas. 
Mõned vastajad jätsid ka põhjenduse andamata, öeldes lihtsalt, et VT inimeste palkamine 
nende asutuses pole võimalik. 

 

5.3 Hinnangud VT inimeste töövõimele ja motivatsioonile töötada  

Elanikkonna, PTV/VT inimeste ja tööandjate arvamusi VT inimeste võimekusest ja 
motivatsioonist ühiskonda senisest rohkem panustada uuriti väidetele hinnangute kogumise 
teel. Tabelis 12 on esitatud kogu elanikkonna, PTV/VT inimeste ja tööandjate hinnangud 2015. 
a eeluuringu ja 2017. a järeluuringu võrdluses.  
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Tabel 12. Hinnangud vähenenud töövõimega inimeste võimekusele ja 
motivatsioonile ühiskonda senisest rohkem panustada* (%, n=kõik 
elanikkonnaküsitluse, PTV/VT inimeste küsitluse ja tööandjate küsitluse vastajad) 

 

* Tabelis on sinisel taustal tähistatud statistilisel oluline kasv ja punasel taustal statistiliselt oluline langus 2017. a 

võrreldes 2015. a eeluuringuga. Rasvases kirjas on märgitud võrreldavatest sihtrühmadest oluliselt kõrgem tulemus 
ja kursiivkirjas võrreldavatest sihtrühmadest oluliselt madalam tulemus antud uuringuetapis.  

 

Usk VT inimeste võimekusse ühiskonda senisest rohkem panustada on suhteliselt kõrge – 67% 
elanikest, 68% PTV/VT inimestest ja 76% tööandjatest arvavad, et Eestis on palju 
võimekaid vähenenud töövõimega inimesi, kes suudavad panustada ühiskonda 
rohkem kui seni. Võrreldes 2015. a eeluuringuga on kogu elanikkonnas ja PTV/VT inimeste 
sihtrühmas sellekohane usk pisut vähenenud (toona arvas nii 73% elanikest ja 74% PTV/VT 
inimestest), kuid tööandjate seas veidi kasvanud (toona arvas nii 72% tööandjatest). 

VT inimesi peavad ülejäänud inimestega võrreldes sama võimekateks töötajateks 
ligikaudu pooled elanikest, PTV/VT inimestest ja tööandjatest. Võrreldes 2015. a eeluuringuga 
on elanike seas usk VT inimeste võimekusse töötajana pisut vähenenud (eeluuringus pidas VT 
inimesi ülejäänud inimestega võrreldes sama võimekateks töötajateks 56% ja järeluuringus 
52%), kuid PTV/VT inimeste ja tööandjate arvamused pole siinkohal muutunud. 

66% elanikest, 70% PTV/VT inimestest ja 56% tööandjatest peab VT inimesi töötajatena 
kolleegidest sageli kohusetundlikumateks. Tööandjate puhul on vähesem väitega 
nõustumine tingitud sagedasemast seisukoha puudumisest. Võrreldes 2015. a eeluuringuga 
pole sellekohased hoiakud muutunud. 

Hoolimata sellest, et VT inimesi peetakse töötajatena kohusetundlikeks, kahtleb suur osa 
elanikest ja PTV/VT inimestest nende motivatsioonis tööd otsida – 52% elanikest ja 45% 
PTV/VT inimestest arvab, et VT inimesed on vähem motiveeritud tööd otsima kui 

2017, 
n=1004

2015, 
n=1002

2017, 
n=1013

2015, 
n=996

2017, 
n=815

2015, 
n=770

Eestis on palju võimekaid VT inimesi, kes 
suudavad panustada ühiskonda rohkem kui 
seni

67% 73% 68% 74% 76% 72%

VT inimene on töötajana sageli 
kolleegidest kohusetundlikum

66% 68% 70% 70% 56% 58%

VT inimesed on vähem motiveeritud tööd 
otsima kui töövõimelised inimesed

52% 57% 45% 47% 32% 30%

VT inimesed on sama võimekad töötajad 
kui ülejäänud inimesed

52% 56% 54% 56% 52% 55%

Eestis on palju võimekaid VT inimesi, kes 
suudavad panustada ühiskonda rohkem kui 
seni

11% 6% 11% 5% 4% 3%

VT inimene on töötajana sageli 
kolleegidest kohusetundlikum

13% 12% 12% 11% 13% 12%

VT inimesed on vähem motiveeritud tööd 
otsima kui töövõimelised inimesed

32% 29% 42% 40% 43% 52%

VT inimesed on sama võimekad töötajad 
kui ülejäänud inimesed

36% 34% 36% 33% 29% 30%

Täiesti nõus või pigem nõus

Pigem ei ole nõus või ei ole üldse nõus

Elanikkond
PTV ja VT 
inimesed

Tööandjad
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töövõimelised inimesed. Tööandjate seas on see arvamus pisut vähem levinud, kuid siiski 
jagab ka 32% tööandjatest sama seisukohta. Võrreldes 2015. a eeluuringuga pole PTV/VT 
inimeste arvamused VT inimeste motivatsiooni osas tööd otsida muutunud, tööandjate 
arvamused on muutunud pisut kahtlevamaks (väitega mittenõustujate osakaal on langenud 
52%-lt 43%-le) ja elanikkonna seas on skepsis VT inimeste motivatsiooni suhtes tööd otsida 
pisut vähenenud (väitega nõustujate osakaal on langenud 57%-lt 52%-ni). 

Seega võib järeldada, et nii elanikkonnas, PTV/VT inimeste sihtrühmas kui tööandjate seas 
puudub hinnangutes VT inimeste töövõimele ja -motivatsioonile ühtsus: kuigi suur osa näeb 
VT inimestes potentsiaalset (tööjõu)ressurssi, on palju ka selge arvamuseta või skeptilisi 
inimesi. Ligi pooled elanikest ja PTV/VT inimestest ning kolmandik tööandjatest on arvamusel, 
et VT inimesed on vähem motiveeritud tööd otsima kui töövõimelised inimesed, ning ligi 
kolmandik kõigist sihtrühmadest kahtleb VT inimeste võimekuses töötajana. PTV/VT inimesed 
ise usuvad VT inimeste kohusetundlikkusse töötajana pisut enam kui ülejäänud sihtrühmad, 
samas kui negatiivsed arvamused VT inimeste motivatsioonist tööd otsida on võrreldes teiste 
sihtrühmadega veidi enam levinud kogu elanikkonnas. Mitmetes aspektides väljendavad 
ülejäänud sihtrühmadega võrreldes positiivsemaid vaateid tööandjaid, omades rohkem usku 
sellesse, et VT inimesed suudavad panustada ühiskonda rohkem kui seni ning hinnates 
kõrgemalt ka nende motivatsiooni tööd otsida.  

Võrreldes 2015. a eeluuringuga pole hoiakutes toimunud suurt muutust, märgatavad on vaid 
väikesed nihked. Elanikud ja PTV/VT inimesed tunnetavad vähenenud töövõimega inimeste 
potentsiaali ühiskonda senisest rohkem panustada varasemast pisut väiksemana, tööandjad 
aga suuremana. Tööandjate kahtlused vähenenud töövõimega inimeste motiveerituse osas 
tööd otsida on pisut kasvanud, kuid elanikkonna skepsis selles küsimuses on pisut vähenenud. 
Seoses töövõimetoetuse maksmise eeldusena kehtestatud aktiivsusnõuetega suunatakse 
mittetöötavad osalise töövõimega inimesed aktiivselt tööd otsima, kuid see pole tööandjaid 
veennud VT inimeste tegelikus motivatsioonis töötada.  

Hinnangud on selgelt seotud ka hoiakutega reformi suhtes: inimesed, kes suhtuvad reformi 
kriitiliselt, on keskmisest skeptilisemad ka vähenenud töövõimega inimeste tööalase 
võimekuse ja motivatsiooni suhtes.  

5.4 Suhtumine VT inimestesse ja nende võimalustesse tööelus osaleda 

Järgnevad väited puudutasid vähenenud töövõimega inimeste võimalusi ühiskonnaelus osaleda 
ja töötada ning seda soodustavaid meetmeid.  

Vaimseid või füüsilisi eripärasid tööturul konkurentsieeliseks üldjuhul ei peeta – vaid 
34% elanikest, 31% PTV/VT inimestest ja 21% tööandjatest nägi neis konkurentsieeliseid, 
samas kui 46% elanikest, 48% PTV/VT inimestest ja 48% tööandjatest oli vastupidisel 
seisukohal. Võrreldes 2015. a eeluuringuga on PTV/VT inimeste seas usk vaimsete või füüsiliste 
eripärade konkurentsieelisesse veidi vähenenud (toona pidas konkurentsieeliseks 35%) (Tabel 
13).  

Valdav osa küsitletutest on seisukohal, et VT inimestesse suhtutakse sageli 
eelarvamusega – nii arvab 78% elanikest, 71% PTV/VT inimestest ja 71% tööandjatest. 
Võrreldes 2015. a eeluuringuga on PTV/VT inimeste sihtrühmas eelarvamuslikku suhtumist 
tunnetavate inimeste osatähtsus langenud 77%-lt 71%-ni. Kogu elanikkonnas on vähenenud 
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eelarvamuslikus suhtumises kindlalt veendunud (st väitega täiesti nõustuvate) vastajate 
osatähtsus (39%→34%). Tööandjate seisukohad pole kahe aastaga muutunud. 

Kartus eelarvamusliku suhtumise ees võib tekitada olukorra, kus oma 
tervisekahjustust/tegevuspiirangut püütakse tööandja eest varjata. Hoolimata sellest, et suur 
osa küsitletutest eeldab, et VT inimeste suhtes esineb eelarvamuslikku suhtumist, arvab 94% 
tööandjatest ja 83% PTV/VT inimestest siiski, et VT inimesed peaksid oma 
tervisekahjustusest või tegevuspiirangust tööandjat teavitama. Eel- ja järeluuringu 
tulemused on selles osas sarnased.  

Arvamus, et tööandjad pole motiveeritud VT inimesi tööle võtma, on võrreldes 2015. 
aastaga kõigis sihtrühmades vähenenud: elanikkonnas on seda arvamust jagavate 
inimeste osatähtsus langenud 79%-lt 70%-ni, PTV/VT inimeste seas 76%-lt 64%-ni ja 
tööandjate seas 64%-lt 58%-ni. Kõige enam on arvamus, et tööandjad pole motiveeritud VT 
inimesi palkama, levinud seega elanikkonnas, pisut vähem PTV/VT inimeste endi seas ja veelgi 
vähem tööandjate seas. 

Valdav osa – 81% elanikest ja 86% PTV/VT inimestest - arvab, et riik peaks toetuste ja 
maksusoodustuste abil motiveerima tööandjaid VT inimesi palkama. Võrreldes 2015. 
a eeluuringuga on toetus riigipoolsete meetmete rakendamisele kogu elanikkonnas pisut 
vähenenud – toona toetas tööandjatele suunatud meetmete rakendamist 87% elanikest. 
PTV/VT inimeste sihtrühmas on eel- ja järeluuringu võrdluses vähenenud riigipoolseid 
meetmeid kindlalt toetavate vastajate osatähtsus (56% →51%). Siin võib põhjusi olla mitmeid 
– võimalik, et kuna vähenenud töövõimega inimeste hõive on pisut kasvanud ja ka tööandjate 
motivatsiooni VT inimesi palgata peetakse pisut kõrgemaks, tunnetatakse vajadust toetavate 
meetmete järele väiksemana.  

Kõige enam usku tööandjatele suunatud maksusoodustuste ja toetuste tõhususse VT inimeste 
tööhõive tõstmisel omavad tööandjad: 65% tööandjatest, 50% elanikest ja 47% PTV/VT 
inimestest arvab, et riigi maksusoodustused ja toetused motiveerivad tööandjaid VT 
inimesi palkama. Võrreldes 2015. a eeluuringuga on tööandjate usk nimetatud meetmete 
tõhususse siiski pisut vähenenud – toona pidas neid meetmeid efektiivseks 71% tööandjatest. 
Kogu elanikkonna ja PTV/VT inimeste sihtrühmas on eel- ja järeluuringu võrdluses vähenenud 
väitega täiesti nõustujate, st riigipoolsete meetmete efektiivsusesse kindlalt uskuvate 
vastajate osatähtsus, langedes kogu elanikkonnas 20%-lt 16%-ni ja PTV/VT inimeste seas 
21%-lt 16%-ni. 
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Tabel 13. Hinnangud vähenenud töövõimega inimeste võimalustele ühiskonnaelus 
osaleda ning seda soodustavatele meetmetele* (%, n=kõik elanikkonnaküsitluse, PTV/VT 
inimeste küsitluse ja tööandjate küsitluse vastajad) 

 

* Tabelis on sinisel taustal tähistatud statistilisel oluline kasv ja punasel taustal statistiliselt oluline langus 2017. a 

võrreldes 2015. a eeluuringuga. Rasvases kirjas on märgitud võrreldavatest sihtrühmadest oluliselt kõrgem tulemus 
ja kursiivkirjas võrreldavatest sihtrühmadest oluliselt madalam tulemus antud uuringuetapis.  

Seega, mis puudutab tööandjate motivatsiooni VT inimesi palgata ning neile suunatud riiklike 
meetmete efektiivsust VT inimeste tööhõive tõstmisel, väljendavad tööandjad optimistlikumaid 
vaateid kui elanikud või PTV/VT inimesed. Samas nõustuvad tööandjad ülejäänud 
sihtrühmadest harvemini sellega, et vaimsed või füüsilised eripärad võivad olla tööturul 
konkurentsieeliseks. Eelarvamuslikku suhtumist VT inimestesse ja tööandjate vähest 
motivatsiooni VT inimesi tööle võtta tunnetavad kõige sagedamini probleemina elanikud, 
samas kui PTV/VT inimesed ja tööandjad näevad selles probleemi harvemini.  

Võrreldes töövõimereformi käivitamiseelse ajaga on mõnevõrra vähenenud kartused selle 
suhtes, et VT inimestesse suhtutakse sageli eelarvamusega ning et tööandjad pole 
motiveeritud VT inimesi palkama. Samas ei nähta vaimsete või füüsiliste eripäradega inimesel 
tööturul konkurentsieeliseid ning see arvamus on reformi sihtrühmas kahe aastaga pisut 
süvenenud. Kindel poolehoid tööandjatele suunatud riiklike toetuste ja maksusoodustuste 

2017, 
n=1004

2015, 
n=1002

2017, 
n=1013

2015, 
n=996

2017, 
n=815

2015, 
n=770

Vaimne või füüsiline eripära võib olla 
konkurentsieelis tööturul

34% 37% 31% 35% 21% 22%

Vähenenud töövõimega inimestesse 
suhtutakse sageli eelarvamusega

78% 81% 71% 77% 71% 73%

Vähenenud töövõimega inimene peaks oma 
tervisekahjustusest või tegevuspiirangust 
tööandjat teavitama

83% 86% 94% 96%

Tööandjad ei ole motiveeritud vähenenud 
töövõimega inimesi tööle võtma

70% 79% 64% 76% 58% 64%

Riik peaks toetuste ning maksusoodustuste 
abil tööandjaid motiveerima vähenenud 
töövõimega inimesi palkama

81% 87% 86% 89%

Riigi maksusoodustused ja toetused 
motiveerivad tööandjaid vähenenud 
töövõimega inimesi palkama

50% 48% 47% 49% 65% 71%

Vaimne või füüsiline eripära võib olla 
konkurentsieelis tööturul

46% 46% 48% 45% 48% 48%

Vähenenud töövõimega inimestesse 
suhtutakse sageli eelarvamusega

14% 13% 19% 15% 18% 15%

Vähenenud töövõimega inimene peaks oma 
tervisekahjustusest või tegevuspiirangust 
tööandjat teavitama

11% 8% 2% 1%

Tööandjad ei ole motiveeritud vähenenud 
töövõimega inimesi tööle võtma

15% 10% 22% 12% 21% 18%

Riik peaks toetuste ning maksusoodustuste 
abil tööandjaid motiveerima vähenenud 
töövõimega inimesi palkama

10% 5% 6% 3%

Riigi maksusoodustused ja toetused 
motiveerivad tööandjaid vähenenud 
töövõimega inimesi palkama

26% 30% 30% 30% 18% 17%

Täiesti nõus või pigem nõus

Pigem ei ole nõus või ei ole üldse nõus

Elanikkond PTV ja VT Tööandjad
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rakendamisele (et soodustada VT inimeste palkamist) ning usk nende meetmete 
efektiivsusesse on võrreldes reformieelse ajaga pisut vähenenud. 

 

5.5 Tööandjate hinnangud VT inimeste töölevõtmisega seotud 
riskidele 

Tööandjate sihtrühmale esitati veel neli väidet, millega uuriti, kas tööandjad tunnetavad 
sotsiaalset kohustust VT inimeste värbamiseks ning millisena tajutakse riske VT inimeste 
töölevõtmisel.  

Väitega, mille kohaselt näitab VT inimeste värbamine tööandja sotsiaalset 
vastutustunnet, nõustus nii 2015. kui 2017. aastal 78% tööandjatest. Suure riskina tajus 
VT inimeste värbamist 2015. aastal 35% ja 2017. aastal 40% tööandjatest, seega on 
tööandjate murelikkus VT inimeste värbamisega seonduvate probleemide pärast 
kahe aastaga pisut kasvanud. See võib muuhulgas viidata ka kasvanud teadlikkusele VT 
inimeste värbamisega seonduvatest praktilistest probleemidest (Tabel 14).  

Tööandjatest 72% arvab, et VT inimeste töölevõtmine nõuab asutuselt senise töö 
ümberkorraldamist (2015. a arvas nii samuti 72%), ja 51% arvates eeldab VT inimeste 
värbamine üldjuhul ühele ametikohale mitme osakoormusega inimese palkamist 
(2015. a arvas nii 55%, seega on nimetatud arvamus kahe aastaga pisut vähenenud). Seega: 
kuigi tööandjad peavad VT inimeste värbamist sotsiaalselt vastutustundlikuks käitumiseks, 
tunnetavad nad siiski ka sellega kaasnevaid riske ja tõdevad, et VT inimeste töölevõtmine 
eeldab ka tööandja-poolseid pingutusi ja suuremat paindlikkust.  

Tabel 14. Tööandjate hinnangud vähenenud töövõimega inimeste töölevõtmisega 
seotud riskidele* (%, n=kõik tööandjate küsitluses osalenud vastajad) 

 

* Tabelis on sinisel taustal tähistatud statistilisel oluline kasv ja punasel taustal statistiliselt oluline langus 2017. a 

võrreldes 2015. a eeluuringuga. 

Tööandjate puhul võib VT inimeste tööhõive suurendamise seisukohalt kõige probleemsemaks 
pidada hoiakuid, mis seostavad VT inimeste värbamist suurte riskidega. Eelkirjeldatud hoiakud 
on keskmisest sagedamini omased tööandjatele, kes on ka reformi kui terviku suhtes kriitilised, 
seega seostub suhtumine reformi otseselt ka skeptilisusega VT inimeste palkamise suhtes. 
Negatiivsete hoiakute murdmiseks tuleks seega kommunikatsioon suunata tööandjatele, kes 

2017 2015 2017 2015
Vähenenud töövõimega inimese värbamine 
näitab tööandja sotsiaalset 
vastutustunnet

78% 78% 11% 12%

Vähenenud töövõimega inimeste 
töölevõtmine nõuab asutuselt senise töö 
ümberkorraldamist

72% 72% 13% 15%

Vähenenud töövõimega inimeste värbamine 
eeldab üldjuhul ühele ametikohale mitme 
osakoormusega inimese palkamist

51% 55% 24% 28%

Vähenenud töövõimega inimese värbamine 
on suur risk

40% 35% 44% 50%

Täiesti nõus või 
pigem nõus

Pigem ei ole nõus või 
ei ole üldse nõus
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VT inimestes tööjõuressurssi ei näe ja peavad nende värbamist riskantseks. Uuringu andmetel 
on nendeks eelkõige tööandjad, kes tegutsevad erasektoris või tegevusvaldkonnast lähtuvalt 
primaar- või sekundaarsektoris, kelle asutuses on töö füüsilist laadi ja töötajaid vähe. Kriitiliste 
vaadete kandjad on sagedamini meessoost või üle 50aastased tööandjad. 

 

5.6 Muutus suhtumises VT inimestesse 

Uute küsimustena paluti 2017. a  järeluuringus vastajail hinnata, kui piisavalt pööratakse Eesti 
ühiskonnas tähelepanu erivajadustega inimeste ühiskonda kaasamisele ja kuidas on suhtumine 
vähenenud töövõimega inimestesse Eestis muutunud viimase kahe aasta jooksul ehk sisuliselt 
alates TVR käivitamisest. Esimene küsimus esitati elanikkonna küsitluses või PTV/VT inimeste 
küsitluses osalenutele, teine küsimus ka tööandjate küsitluses osalenutele.  

Rääkides erivajadustega inimeste ühiskonda kaasamisest peab 30% elanikest ja 31% 
PTV/VT inimestest sellele teemale osutatud tähelepanu piisavaks ning 59% elanikest ja 
PTV/VT inimestest ebapiisavaks, sealjuures 14% elanikest ja 18% PTV/VT inimestest 
täiesti ebapiisavaks. Selge arvamus puudub 12%-l elanikest ja kümnendikul PTV/VT inimestest 
(Joonis 15).  

Piisavaks peavad antud teemale osutatud tähelepanu kummaski sihtrühmas keskmisest 
sagedamini reformi pooldajad, ebapiisavaks aga inimesed, kes peavad reformi ebavajalikuks 
või kes elavad maa-asulates või Harjumaal (väljaspool Tallinna). Reformi sihtrühmas olid 
hinnangud keskmisest positiivsemad alla 30aastaste inimeste ning nende vastajate seas, kelle 
arvates reform mõjutab nende või nende lähedaste elu. Kriitilisus seevastu oli reformi 
sihtrühmas keskmisest kõrgem vastajate seas, kes ei töötanud, olid madalate sissetulekutega 
või kelle hinnangul reform nende ega nende lähedaste elu ei mõjuta.   

Joonis 15. Kui piisavalt pööratakse Teie arvates Eesti ühiskonnas tähelepanu 
erivajadusega inimeste ühiskonda kaasamisele? (%, n=kõik elanikkonnaküsitluse või 
PTV/VT inimeste küsitluse vastajad) 

 

Samuti küsiti 2017. a järeluuringus kõigilt sihtrühmadelt, kuidas on Eestis suhtumine 
vähenenud töövõimega inimestesse kahe aasta jooksul muutunud.  

44% elanikest, 32% PTV/VT inimestest ja 61% tööandjatest arvab, et suhtumine VT 
inimestesse on Eestis kahe aasta jooksul muutunud paremaks. 30% elanikest, 35% 
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PTV/VT inimestest ja 10% tööandjatest, arvab, et suhtumine pole muutunud, ning 6% 
elanikest, 18% PTV/VT inimestest ja 2% tööandjatest on täheldanud suhtumise halvenemist. 
Selge arvamus antud küsimuses puudub 20%-l elanikest, 15%-l PTV/VT inimestest ja 27%-l 
tööandjatest. Seega tunnetavad suhtumise paranemist VT inimestesse kõige sagedamini 
tööandjad. PTV/VT inimeste seas on kogu elanikkonna ning tööandjatega võrreldes enam neid, 
kes pole suhtumises muutusi tunnetanud või kes on tunnetanud suhtumise halvenemist (Joonis 
16).  

Joonis 16. Kuidas on Teie arvates Eestis viimase kahe aasta jooksul suhtumine 
vähenenud töövõimega inimestesse üldiselt muutunud? (%, n=kõik 
elanikkonnaküsitluse, PTV/VT inimeste küsitluse ja tööandjate küsitluse vastajad) 

 

Kõigi sihtrühmade puhul ilmnes siinsete hoiakute puhul seos üldise suhtumisega reformi – 
inimesed, kes peavad reformi vajalikuks, tunnetavad keskmisest sagedamini ka VT inimestesse 
suhtumise paranemist, samas kui reformi ebavajalikuks pidavad inimesed tunnetavad 
keskmisest sagedamini suhtumise halvenemist.  

PTV/VT inimeste sihtrühmas on vastajaid, kes on täheldanud suhtumise paranemist, 
keskmisest enam kõrghariduse või enam kui 400-eurose isikliku netosissetulekuga inimeste 
seas. Tööandjatest tunnetavad VT inimestesse suhtumise paranemist keskmisest sagedamini 
avaliku sektori tööandjad. 

 

6 Teadlikkus töövõimereformist 

Teadlikkust töövõimereformist kaardistati kõigi sihtrühmade küsitlustes üldiste hinnangute 
kaudu, mida vastajad andsid oma informeeritusele. Kogu elanikkonna ning PTV/VT inimeste 
sihtrühma puhul testiti ka teadlikkust töövõimereformi peamistest põhimõtetest, tööandjate 
puhul teadlikkust tööandjatele VT inimeste palkamise soodustamiseks pakutavatest toetustest 
ja soodustustest ning teadlikkust algatusest „Tööandjate ühisus“. 

6.1 Üldine teadlikkus  

Tööandjad ja PTV/VT inimesed hindasid end reformist sagedamini teadlikuks kui kogu 
elanikkond. 2017. a järeluuringu andmetel on töövõimereformist kuulnud 87% 
PTV/VT inimestest, 83% tööandjatest ja 76% vähemalt 16aastastest elanikest. 
Võrreldes 2015.a  eeluuringuga on reformist kuulnud inimeste osakaal kõigis 
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sihtrühmades suurenenud: PTV/VT inimeste seas 26 protsendipunkti võrra, tööandjate seas 
5 protsendipunkti võrra ja kogu elanikkonnas 16 protsendipunkti võrra (Joonis 17). 

Siiski pole märkimisväärne osa reformist kuulnud inimestest teadlik reformi sisust, olles 
kuulnud vaid reformi nime või saanud muud pinnapealset infot. Reformi põhimõtetest on 
enda sõnul teadlik 48% PTV/VT inimestest, 42% tööandjatest ja 28% elanikest. Ka 
reformi sisust teadlike inimeste osatähtsus on kahe aastaga kõigis sihtrühmades suurenenud 
– PTV/VT inimeste sihtrühmas 30 protsendipunkti võrra, tööandjate sihtrühmas 9 
protsendipunkti võrra ja kogu elanikkonnas 13 protsendipunkti võrra.  

Asjaolu, et PTV/VT inimeste sihtrühmas on teadlikkus reformist kõrgeim ning kahe aastaga ka 
kõige enam kasvanud, pole üllatav arvestades, et seni on reformi kommunikatsioon olnud 
suunatud põhiliselt just sellele sihtrühmale.  

Joonis 17. Milline on Teie teadlikkus töövõimereformist? (%, n=kõik 
elanikkonnaküsitluse, PTV/VT inimeste küsitluse ja tööandjate küsitluse vastajad) 

 

Elanikkonnaküsitlus näitas, et tugevaimat mõju teadlikkusele avaldab kuulumine reformi 
sihtrühma. Võttes aluseks vastajad, kes on reformist kuulnud (kasvõi põgusalt), on 
teadlikkus reformist nii kogu elanikkonnas kui PTV/VT inimeste seas keskmisest kõrgem 
vanuserühmas 50-65. Reformist kuulnuid on eestikeelsete elanike seas enam kui muukeelsete 
elanike seas (vastavalt 79% ja 68%), kuid reformi sisust teadlike osakaal on eesti- kui 
muukeelsete elanike seas sarnane (sama näitas ka eeluuring). PTV/VT inimeste sihtrühmas on 
eesti- ja muukeelsete inimeste teadlikkus reformist sarnane.  

Nii kõigi elanike kui PTV/VT inimeste puhul on reformist kuulnute osatähtsus keskmisest 
kõrgem kõrgharidusega inimeste, kogu elanikkonnas ka keskeri/tehnikumiharidusega inimeste 
seas. Reformi sihtrühmas paistavad keskmisest kõrgema teadlikkusega silma ka 10-80% 
töövõimetuse või osalise töövõimega, ilma puudeta, töötavad, enam kui 400-eurose isikliku 
sissetulekuga või Kirde-Eestis elavad inimesed. 
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Inimesi, kes pole reformist midagi kuulnud, on kogu elanikkonnas keskmisest enam 16–
29aastaste, muukeelsete, alg- või põhiharidusega või Tallinnas elavate inimeste seas, PTV/VT 
inimeste sihtrühmas aga alla 40aastaste, alg- või põhiharidusega, 90-100% töövõimetuse või 
puuduva töövõimega, sügava puudega, mittetöötavate või töötada mittesoovivate inimeste 
seas. 

Reformi põhimõtetest teadlike inimeste osatähtsus on nii kogu elanikkonnas kui PTV/VT 
inimeste sihtrühmas keskmisest kõrgem Kirde-Eestis. Reformi sihtrühmas on naised reformi 
sisuga kursis sagedamini kui mehed. Mida eakama vanuserühma või kõrgema haridusega 
rühmaga oli PTV/VT inimeste puhul tegu, seda sagedamini hindasid vastajad end teadlikuks 
reformi põhimõtetest. Uues süsteemis hindamise läbinud inimesed, st vastajad, kel on 
tuvastatud vähenenud töövõime, on reformi sisuga sagedamini kursis kui need, kes uut 
hindamist veel läbinud ei ole. Teadlikkus reformi sisust on keskmisest madalam ka mitte-
töötavate, puudega, psüühikahäirega, Lääne-Eestis või Tallinnas elavate PTV/VT inimeste seas.   

Tööandjade puhul on nii üldine teadlikkus reformist kui ka teadlikkus reformi põhimõtetest 
keskmisest kõrgem avaliku sektori tööandjate seas. Reformist kuulnute osatähtsus on 
keskmisest kõrgem suurema töötajaskonnaga, VT inimesi palganud, naissoost või 
eestikeelsete tööandjate seas. Ka tööandjate puhul ilmnes, et reformi põhimõtetest teadlikke 
on keskmisest enam Kirde-Eestis ehk regioonis, kus ka VT inimesi palganud asutuste 
osatähtsus on keskmisest suurem. Majandussektorite võrdluses on reformist kuulnuid enam-
vähem võrdselt kõigis sektorites, kuid teadlikkus reformi sisust on kõrgeim tertsiaarsektori 
tööandjate seas. Seega on teadlikkus reformi sisust mõnevõrra madalam asutuste seas, kus 
töö on peamiselt füüsilist laadi. Tööandjad, kes on reformi suhtes kriitiliselt häälestatud, 
hindavad oma teadlikkust reformist mõnevõrra kõrgemaks kui tööandjad, kes reformi 
pooldavad.  

6.2 Teadlikkus erinevatest töövõimereformi aspektidest  

Kogu elanikkonna ning PTV/VT inimeste küsitlustes esitati vastajatele hindamiseks väitepaarid, 
selgitamaks välja inimeste teadlikkust töövõimereformi peamistest põhimõtetest. Väitepaarid 
sisaldasid kahte vastandlikku väidet ning vastajal paluti valida neist väide, mis on tema arvates 
kehtiv/tõene. Elanikkonnaküsitluses esitati hindamiseks neli, PTV/VT inimeste küsitluses seitse 
väitepaari. Väitepaarid käsitlesid teadlikkust töövõime hindamise aluspõhimõtte muutumisest, 
töövõimet hindavast institutsioonist, töövõime hindamise taotlemise ja töövõimetoetuse 
saamise tingimustest.  

2015. a eeluuringus paluti väitepaare hinnata vaid neil vastajail, kes olid reformist eelnevalt 
kuulnud, 2017. a järeluuringus aga kõigil vastajail, seega on tulemuste võrdlus eeluuringuga 
võimalik vaid reformist teadlike vastajate baasil. Tabelis 15 on esitatud väitepaarist „õige“ ehk 
kehtiva väite valinud vastajate osakaalud, arvutatuna 2017. aasta uuringu puhul nii 
koguvalimist kui reformist teadlikest vastajatest, 2015. a uuringu puhul aga ainult reformist 
teadlikest vastajatest.  

Enne väitepaaride hindamist tutvustati vastajaile paari lausega töövõimereformi sisu: 2016. 

aastast pakub riik vähenenud töövõimega inimestele uusi teenuseid, mis aitavad tööd leida ja 

tööturul püsida. Uue hindamise läbinud inimesed saavad töövõimetuspensionäri staatuse 

asemel vähenenud töövõimega inimese staatuse ning töövõimetuspensioni asemel makstakse 

neile uutel alustel töövõimetoetust. 
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Võrreldes kogu elanikkonnaga on PTV/VT inimesed sagedamini teadlikud sellest, et uues 
süsteemis tegeleb töövõime hindamisega töötukassa (teab 79% PTV/VT inimestest ja 
60% elanikest) ning et uues süsteemis muutus hindamise aluspõhimõte – 
töövõimetuse asemel hinnatakse nüüd töövõimet (teab 71% PTV/VT inimestest ja 65% 
elanikest). Need olid põhimõtted, millest nii PTV/VT inimeste kui kogu elanikkonna teadlikkus 
oli suhteliselt kõrge.  

Teadlikkus sellest, et uues süsteemis tuleb teatud osal taotlejatest end 
töövõimetoetuse saamiseks töötuna arvele võtta, on võrreldavates rühmades sarnane: 
seda teab 40% PTV/VT inimestest ja 42% elanikest. Sellest, et uues süsteemis sõltub 
töövõimetoetuse suurus ka VT inimese sissetulekute suurusest, on PTV/VT inimesed 
teadlikud harvemini kui elanikud üldiselt: sellest põhimõttest teadis 39% elanikest ja 32% 
PTV/VT inimestest. Samas on kahe viimatimainitud põhimõtte puhul tegu piirangutega, mis 
puudutavad vaid teatud osa reformi sihtrühmast (töötuna arvelevõtmise nõue kehtib vaid 
osalise töövõimega inimestele, kes ei õpi, tööta ega kasvata alla 3-aastast last, 
töövõimetoetuse suurus väheneb aga ainult kõrge sissetulekuga VT inimestel), mistõttu pole 
üllatav, et teadlikkus neist põhimõtetest on väiksem kui teadlikkus üldpõhimõtetest, millega 
puutuvad kokku kõik hindamise taotlejad (et uues süsteemis hinnatakse töövõimet ja 
hindamisi teostab töötukassa).   

Ülejäänud kolme väitepaariga testiti vaid reformi sihtrühma ehk PTV/VT inimeste teadlikkust. 
Seda, et uues süsteemis on kohustuslik külastada kuue kuu jooksul enne 
töövõimehindamise taotluse esitamist oma pere- või eriarsti, teab valdav osa (86%) 
PTV/VT inimestest. Madalam on teadlikkus sellest, et uues süsteemis piisab puude ja 
töövõime samaaegse hindamise taotluse esitamiseks töötukassa külastamisest (teab 
63%) ning et kui varasemale töövõimetuspensionärile määratakse uues süsteemis 
töövõimetoetus, siis on see enamasti sama suur kui tema senine pension (teab 57%).  

Meenutagem siinkohal, et TVR-i põhimõtetest pidas end teadlikuks 28% elanikest ja 48% 
PTV/VT inimestest. Vaadates väitepaaridele antud hinnanguid võib tõdeda, et tegelik teadlikkus 
on oluliselt kõrgem, v.a PTV/VT inimeste puhul teadlikkus töötuna arvelevõtmise nõudest ja 
toetuse suuruse sõltumisest taotleja sissetulekutest, millest on teadlik vastavalt 40% ja 32% 
PTV/VT inimestest. Seega võib öelda, et oma teadlikkusele subjektiivset hinnangut andes olid 
vastajad pigem kriiitilised, st ka sel juhul, kui reformist siiski üht-teist teati, hinnati oma 
teadlikkust pigem madalalt.  

Kõigi väidete pinnalt, mille kohta on olemas ajalised võrdlusandmed, näitab eel- ja järeluuringu 
tulemuste võrdlus, et teadlikkus reformi põhimõtetest on reformist teadlike inimeste 
seas kahe aastaga kasvanud. Kõige enam on nii reformist teadlike elanike kui PTV/VT 
inimeste seas kasvanud teadlikkus töövõimet hindavast institutsioonist, PTV/VT inimeste seas 
ka teadlikkus nö „ühe ukse poliitikast“ – et puude ja töövõime samaaegseks hindamiseks piisab 
uues süsteemis pöördumisest töötukassasse. Teadlikkus ülejäänud põhimõtetest on kasvanud 
vähem.  

Reformi sihtrühmas ilmnes, et PTV/VT inimesed, kes suhtuvad reformi kriitiliselt, arvavad 
keskmisest sagedamini, et uues süsteemis määratav töövõimetoetus on reeglina väiksem kui 
taotleja varasem töövõimetuspension, samas kui reformi positiivselt suhtuvad inimesed 
arvavad keskmisest sagedamini, et toetuse senine suurus säilib. 
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Tabel 15. Teadlikkus töövõimereformi põhimõtetest (väitepaarist „õige“ ehk kehtiva 
väite valinud vastajate %, n=elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT inimeste küsitluse vastajad) 

  
Kõik 

vastajad  
Reformist kuulnud 

vastajad 

Elanikkond 
2017, 

n=1004 
2017, 
n=766 

2015, 
n=608 

Uue süsteemiga muutus hindamise aluspõhimõte: 
töövõimetuse asemel hinnatakse nüüd töövõimet 

65% 69% 53% 

Uues süsteemis tegeleb töövõime hindamisega 
töötukassa 

60% 65% 30% 

Uues süsteemis tuleb teatud  osal taotlejatest end 
töövõimetoetuse saamiseks töötuna arvele võtta 

42% 43% 25% 

Uues süsteemis sõltub töövõimetoetuse suurus ka 
vähenenud töövõimega inimese sissetulekute 
suurusest* 

39% 39%   

PTV/ VT inimesed 
2017, 

n=1013 
2017, 
n=889 

2015, 
n=604 

Uues süsteemis on kohustuslik külastada kuue kuu 
jooksul enne töövõimehindamise taotluse esitamist 
oma pere- või eriarsti 

86% 86% 64% 

Uues süsteemis tegeleb töövõime hindamisega 
töötukassa 

79% 79% 41% 

Uue süsteemiga muutus hindamise aluspõhimõte: 
töövõimetuse asemel hinnatakse nüüd töövõimet 

71% 71% 51% 

Inimesel, kes soovib lasta hinnata korraga enda puuet 
ja töövõimet, piisab uues süsteemis töötukassa 
külastamisest 

63% 63% 22% 

Kui varasemale töövõimetuspensionärile määratakse 
uues süsteemis töövõimetoetus, siis on see enamasti 
sama suur kui tema senine pension 

57% 57% 47% 

Uues süsteemis tuleb teatud  osal taotlejatest end 
töövõimetoetuse saamiseks töötuna arvele võtta 

40% 40% 24% 

Uues süsteemis sõltub töövõimetoetuse suurus ka 
vähenenud töövõimega inimese sissetulekute 
suurusest* 

32% 32%   

* 2015. aastal antud väidet ankeedis ei esitatud.  
 

 

6.3 Tööandjate teadlikkus riigipoolsetest toetavatest meetmetest  

Tööandjate küsitluses kaardistati ka teadlikkust erinevatest toetustest või teenustest, mida 
tööandja saab vähenenud töövõimega inimeste värbamisel riigilt taotleda. 69% tööandjatest 
on teadlik töötaja sotsiaalmaksu (osalise) hüvitamise võimalusest (sotsiaalmaksu 
hüvitamist on võimalik taotleda vaid äriühingutel, MTÜ-del, SA-del ja FIE-del). Ligikaudu 
pooled (49%) vastanutest on kuulnud ka töötaja ümber- või täiendõppe kulude osalise 
hüvitamise võimalusest, 42% tööruumide ja –vahendite kohandamise kulude 
hüvitamise võimalusest ning 41% töötaja tugiisiku teenusest. Võrreldes 2015. aastaga 
pole teadlikkus nimetatud toetustest ja teenustest oluliselt muutunud (Joonis 18). 
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Joonis 18. Tööandjate teadlikkus riigipoolsetest toetavatest meetmetest vähenenud 
töövõimega inimeste värbamisel (%, n=kõik tööandjate küsitluse vastajad) 

 

Avaliku sektori tööandjate seas on teadlikkus eeltoodud toetustest ja teenustest keskmisest 
kõrgem. Erandiks  on teadlikkus töötaja sotsiaalmaksu (osalisest) hüvitamisest, millest avaliku 
sektori tööandjate teadlikkus on samal tasemel kui era- ja mittetulundussektori tööandjatel. 
Võrreldes 2015. a eeluuringuga on avaliku sektori tööandjate teadlikkus VT inimeste palkamist 
soodustavatest tööandjatele suunatud toetustest ja teenustest kasvanud, samas kui era- ja 
mittetulundussektori tööandjatel see muutunud ei ole. 

 

6.4 Teadlikkus algatusest „Tööandjate ühisus“ 

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE algatasid 2017. aastal 
tööandjate ühisuse, kuhu kuuluvad tööandjad lubavad kohelda vähenenud töövõimega inimesi 
võrdselt kõigi teiste tööle kandideerijate ja töötajatega.29 Ühisuse loomise hetkel liitus 
ühisusega kaksteist tööandjat, kellel on vastastikku positiivne kogemus vähenenud 
töövõimega töötajaga. Ühisusse kuuluvad tööandjad seisavad selle eest, et julgustada 
vähenenud töövõimega inimesi tööle kandideerima ja tööandjaid värbamisotsuseid tegema, 
aidata kahtlejatel üle saada eelarvamustest, toetada üksteist leidmaks parimaid lahendusi ja 
tõsta teiste tööandjate teadlikkust oma kogemuste jagamise kaudu. 

Algatusest „Tööandjate ühisus“ on kuulnud 5% tööandjatest. Keskmisest kõrgem on 
algatusest kuulnute osatähtsus 250 või enama töötajaga tööandjate seas (16%), keskmisest 
madalam 50-99 töötajaga (2%) või mittetulundussektori tööandjate (2%) seas.  

 

 

                                           

 

29 Vt www.pare.ee/tooandjate-uhisus-0 
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7 Infovajadus 

Infovajaduse teema all kaardistati, millised on PTV/VT inimeste tervisest tulenevad probleemid 
info saamisel, kogu elanikkonna ja PTV/VT inimeste hinnangud info piisavusele, kõigi 
sihtrühmade hinnangud info kättesaadavusele ja arusaadavusele, teadlikkus ja hinnangud 
ametkondade teavitustööle, infovajadus reformi kohta alateemade lõikes ning infokanalid, 
millest on reformi kohta teavet saadud. Töövõimetuspensionäridelt, kes polnud uues süsteemis 
töövõime hindamist läbinud, kuid plaanisid seda teha, küsiti täiendava info vajaduse ja 
eelistatud teabekanalite kohta. Samuti kaardistati eelistatud infokanaleid tööandjate 
küsitluses.  

7.1 Probleemid info saamisel 

2017. a järeluuringus ütles 10% PTV/VT inimestest, et vajab info saamiseks abivahendeid või 
kõrvalist abi. Keskmisest kõrgem oli info saamisel abi vajavate inimeste osatähtsus 
muukeelsete (14%), 90-100% töövõimetusega inimeste (25%), raske puudega (17%) või 
sügava puudega (23%), nägemispiiranguga (36%, n=30) või reformi läbiviimisest 
mitteteadlike PTV/VT inimeste (20%) seas. Enamasti soovisid abi vajavad inimesed abi 
tekstidest arusaamisel, et keegi avaks neile internetis huvipakkuva infokanali või loeks teksti 
ette.  

7.2 Töövõimereformi teemade käsitlemise piisavus 

Uue küsimusena küsiti 2017. aastal elanikkonna- ja PTV/VT inimeste küsitluses osalenutelt, 
kas vastaja arvates käsitletakse töövõimereformi teemasid ühiskonnas piisavalt.  

27% elanikest ja 32% PTV/VT inimestest peab töövõimereformi teemade käsitlemist 
ühiskonnas piisavaks ja 54% elanikest ja PTV/VT inimestest ebapiisavaks. Selge 
arvamus puudub 19 protsendil elanikest ja 14 protsendil PTV/VT inimestest (Joonis 19). 

Joonis 19. Kas töövõimereformi teemasid käsitletakse ühiskonnas Teie arvates 
piisavalt? (%, n=kõik elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT inimeste küsitluse vastajad) 

 

Kummaski sihtrühmas peavad antud teemade käsitlemist keskmisest sagedamini ebapiisavaks 
reformi negatiivselt suhtuvad inimesed, piisavaks aga inimesed, kes peavad reformi vajalikuks 
või on teadlikud reformi sisust. Reformi sihtrühmas hindavad antud teemade käsitlemist 
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ebapiisavaks keskmisest sagedamini 90-100% töövõimetusega, mittetöötavad, kuni 400-
eurose isikliku netosissetulekuga või Harjumaal (v.a Tallinnas) elavad inimesed, piisavaks aga 
alla 30aastased, kõrgharidusega, vähenenud töövõimega (st uues süsteemis hindamise 
läbinud), töötavad, enam kui 800-eurose netosissetulekuga või Kesk-Eestis elavad inimesed. 

 

7.3 Info kättesaadavus 

Lisaks paluti kõigi sihtrühmade küsitlustes vastajail anda hinnang töövõimereformi puudutava 
teabe kättesaadavusele.  

Reformi puudutavat teavet peab kättesaadavaks 62% PTV/VT inimestest, 44% 
elanikest ja 49% tööandjatest, mitte kättesaadavaks aga 28% PTV/VT inimestest ja 
elanikest ning 18% tööandjatest. Küsimusele teabe kättesaadavuse kohta ei osanud vastata 
10% PTV/VT inimestest, 28% elanikest ja 33% tööandjatest, mis viitab elanike ja tööandjate 
vähesele huvile antud teema vastu (Joonis 20). 

Joonis 20. Kui kättesaadav on Teie hinnangul töövõimereformi puudutav teave? (%, 
n=kõik elanikkonnaküsitluse, PTV/VT inimeste küsitluse ja tööandjate küsitluse vastajad) 

 

Nii kogu elanikkonnas kui PTV/VT inimeste sihtrühmas on info kättesaadavuse suhtes 
keskmisest kriitilisemad muukeelsed, mittetöötavad, kuni 400-eurose isikliku sissetulekuga või 
reformi kriitilised suhtuvad inimesed. Kogu elanikkonnas väljendasid rahulolematust info 
kättesaadavusega keskmisest sagedamini Kirde-Eesti elanikud, reformi sihtrühmas aga 
Harjumaal (v.a Tallinnas) elavad inimesed. Nii kogu elanikkonnas kui reformi sihtrühmas on 
info kättesaadavusega keskmisest sagedamini rahul eestikeelsed, töötavad, kõrge 
sissetulekuga, reformi pooldavad või end reformi põhimõtetest teadlikuks pidavad inimesed 
ning Lõuna-Eesti elanikud. Reformi sihtrühmas on rahulolu info kättesaadavusega keskmisest 
kõrgem ka kõrgharidusega, vähenenud töövõimega (st uues süsteemis hindamise läbinud) või 
ilma puudeta inimeste seas.   

Tööandjatest olid info kättesaadavusega keskmisest sagedamini rahul avaliku sektori 
tööandjad. 
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7.4 Hinnangud ametkondade teavitustööle 

Uute teemadena lisati kõigi sihtrühmade järeluuringu ankeeti ka küsimused selle kohta, 
kuivõrd on inimesed kursis ametkondade tegevusega töövõimereformi elluviimisel ja kuidas 
hinnatakse ametkondade teavitustöö piisavust. Hinnanguid küsiti kolme ametkonna – 
sotsiaalministeeriumi, töötukassa ja sotsiaalkindlustusameti – kohta.  

Ametkondade tegevusega reformi elluviimisel on nii PTV/VT inimesed, elanikud kui 
tööandjad enda hinnangul üldjuhul vähe kursis. Heaks hinnati oma informeeritust pisut 
sagedamini töötukassa tegevusest – PTV/VT inimestest vastavalt 35%, elanikest 21% ja 
tööandjatest 28%. Teadlikkus SoM ja SKA tegevusest on madalam. SKA tegevusest reformi 
elluviimisel peab end teadlikuks 27% PTV/VT inimestest, 16% elanikest ja 20% tööandjatest, 
SoM tegevusest vastavalt 20% PTV/VT inimestest, 15% elanikest ja 18% tööandjatest (Joonis 
21).  

Joonis 21. Kuivõrd hästi olete kursis järgnevate ametkondade tegevusega 
töövõimereformi elluviimisel? (%, n=kõik elanikkonnaküsitluse, PTV/VT inimeste küsitluse 
ja tööandjate küsitluse vastajad) 

 

Pea sama palju kui neid, kes hindavad end erinevate ametkondade tegevusega kursis olevaks, 
on ka neid, kes peavad ametkondade senist teavitustööd reformi sisu ja rakendamise kohta 
piisavaks. Siiski on inimesi, kes andsid ametkondade teavitustööle negatiivse 
hinnangu, kõigis sihtrühmades pisut enam kui teavitustööd positiivselt hindajaid 
(erandiks on vaid PTV/VT inimeste poolt töötukassale antud hinnangud – töötukassale 
positiivse ning negatiivse hinnangu andjaid oli selles sihtrühmas võrdselt). Ametkondade 
teavitustegevust ebapiisavaks hindavate inimeste osakaal jäi erinevates 
sihtrühmades 31-40% piiresse.  Enam kui 40% elanikest ja tööandjatest ning ligi 
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kolmandik PTV/VT inimestest ei osanud ametkondade teavitustööd hinnata, mis samuti viitab 
madalale teadlikkusele (Joonis 22). 

Kõigis sihtrühmades olid hinnangud teadlikkusele ametkondade tegevusest ning teavitustöö 
piisavusele keskmisest negatiivsemad reformi ebavajalikuks pidavate inimeste seas. Kogu 
elanikkonnas on hinnangud informeeritusele ja teavitustöö piisavusele keskmisest 
negatiivsemad Kirde-Eestis, hinnangud teavitustöö piisavusele ka Lääne-Eestis. 

Reformi sihtrühmas hindasid end erinevate ametkondade tegevusest keskmisest sagedamini 
teadlikuks inimesed, kes on tööga hõivatud, kes arvavad, et reform mõjutab nende või nende 
lähedaste elu või kes peavad end teadlikuks reformi põhimõtetest. Ootuspäraselt hindasid oma 
teadlikkust töötukassa tegevusest keskmisest kõrgemalt need inimesed, kes on läbinud uue 
hindamise töötukassas, st kellel on tuvastatud vähenenud töövõime. SKA teavitustöö suhtes 
olid keskmisest kriitilisemad Kirde-Eesti ja Harjumaa (v.a Tallinna) PTV/VT inimesed.  

Tööandjatest hindasid oma teadlikkust keskmisest kõrgemalt ja olid ametkondade 
teavitustööga keksmisest sagedamini rahul avaliku sektori tööandjad. Samuti olid hinnangud 
keskmisest positiivsemad suurema töötajaskonnaga tööandjate puhul (või kui asutuses töötas 
VT inimesi). 

Joonis 22. Kuivõrd piisav on Teie arvates olnud ametkondade senine teavitustöö 
töövõimereformi sisu ja rakendamise kohta? (%, n=kõik elanikkonnaküsitluse, PTV/VT 
inimeste küsitluse ja tööandjate küsitluse vastajad) 
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7.5 Kõneisikud 

Selgitamaks, kes on PTV/VT inimeste jaoks kõneisikud, kelle arvamust töövõimereformi osas 
peetakse kõige usaldusväärsemaks, paluti PTV/VT inimeste küsitluses osalenud vastajail, kes 
olid reformi läbiviimisest kuulnud, valida etteantud nimekirjast kuni kolm nime.  

59% reformi läbiviimisest kuulnud PTV/VT inimestest ei valinud nimekirjast ühtegi kõneisikut, 
mis viitab, et vastajate silmis töövõimereformi teemal laialdaselt tunnustatud arvamusliidrid 
puuduvad. Eestikeelsetest vastajatest ei nimetanud ühtegi kõneisikut pooled, muukeelsetest 
75% (Joonis 23). 2015. a eeluuringus ei osanud ühtegi konkreetset kõneisikut valida 49% 
vastajaist, sh 38% eesti- ja 73% muukeelsetest vastajatest. Seega on usaldamatus (või 
teadmatus) erinevatest kõneisikutest kahe uuringuetapi võrdluses eestikeelsete 
vastajate seas kasvanud. 

Kõige sagedamini nimetati kolme usaldusväärsema kõneisiku seas tervise- ja tööministrit 
Jevgeni Ossinovskit (15%), Hooldajate Liidu juhti ning ajakirjanikku Tiina Kangrot (12%) 
ja sotsiaalkaitseministrit Kaia Iva (11%). Ülejäänud kõneisikuid mainis (igaüht eraldivõetuna) 
vähem kui 10% küsitletutest. Eestikeelsed vastajad nimetasid usaldusväärsete kõneisikutena 
kõige sagedamini Tiina Kangrot (18%), Kaia Iva (16%) ja Jevgeni Ossinovskit (15%). 
Muukeelsed vastajad nimetasid eestikeelsetega võrdselt sageli usaldusväärsete kõneisikute 
seas Jevgeni Ossinovskit (15%) ja Taavi Rõivast (6%), kuid ülejäänud kõneisikuid mainisid 
muukeelsed vastajad eestikeelsete vastajatega võrreldes harvemini.  

2015. a eeluuringus kerkisid sagedamini mainitud kõneisikute seas esile järgnevad nimed: 
Tiina Kangro (19%), toonane sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna (18%), tervise- ja 
tööminister Jevgeni Ossinovski (14%), Riigikogu liige Marika Tuus-Laul (11%) ning toonane 
peaminister Taavi Rõivas (9%). 

Muude, ankeedis märkimata kõneisikutena, nimetati 2017. aastal näiteks Euroopa Parlamendi 
liiget Yana Toomi, Tallinna abilinnapead Mihhail Kõlvartit, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esinaist 
Helmen Kütti, peaministrit Jüri Ratast, Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse liiget Külli 
Urbi, varasemat sotsiaalkaitseministrit Margus Tsahknat ja Riigikogu liiget Viktor Vassiljevi. 
Harvem nimetati järgnevaid isikuid: Jaak Aab, Andres Anvelt, Edgar Savisaar, Heimar Lenk, 
Kadri Ibrus, Kristina Allekõrs, Liina Kersna, Linnu Mae, Anvar Samost, Hannes Rumm, Mart 
Helme, Kairit Numa, Viktor Karhu, Vladimir Shokman, Ülle Madise. Mõned vastajad nimetasid 
siin ka oma pere- või eriarste. 
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Joonis 23. Kes on Teie jaoks töövõimereformi teemadel kolm peamist arvamusliidrit, 
kelle sõna Te usaldate? (%, n=889, PTV/VT küsitluse vastajad, kes on töövõimereformi 
läbiviimisest kuulnud) 

 

 

7.6 Usaldus institutsioonide vastu 

PTV/VT inimeste küsitluses või tööandjate küsitluses osalenutel paluti hinnata erinevate 
institutsioonide usaldusväärsust infoallikatena teabe jagamisel töövõimereformi kohta. PTV/VT 
küsitluses osalenutele esitati hindamiseks 18 institutsiooni, tööandjatele 4 institutsiooni.  



Töövõimereformi kommunikatsiooniuuringud – koondraport Sotsiaalministeerium 

Turu-uuringute AS  92 

PTV/VT inimesed usaldavad reformi kohta teabe saamisel jätkuvalt eelkõige arste: 
eriarste peab TVR-i kohta teabe saamisel usaldusväärseks allikaks 89% ja oma perearsti 86% 
PTV/VT inimestest. Pea sama kõrge oli usaldus arstide vastu ka 2015. a eeluuringus (Tabel 
16).  

Ülejäänud institutsioonidest rääkides tuleb arvestada, et märkimisväärne osa reformi 
sihtrühmast ei osanud institutsioonide usaldusväärsusele hinnangut anda, mistõttu madalam 
usaldusnäit on enamasti tingitud vastajate vähesemast teadlikkusest ja kokkupuutest 
uurimisaluse institutsiooniga. PTV/VT inimeste poolt usaldusväärseks peetud 
infokanalite seas järgnevad arstidele sotsiaalkindlustusamet (täielikult või pigem 
usaldab 74%), töötavad vähenenud töövõimega inimesed (64%) ja töötukassa (62%).  

Ebausaldusväärseks hindasid PTV/VT inimesed kõige sagedamini ajakirjandust ja 
sotsiaalmeediat (ebausaldusväärseks pidas 29-30% vastajatest), töötukassat (20%) ning  
kohalikku omavalitsust (19%).  

Võrreldes 2015. a eeluuringuga on PTV/VT inimeste seas kasvanud usaldus SKA (67%→74%) 
ja TK (46%→62%) vastu, vähenenud aga usaldus KOV-de (50%→46%) ja KOV 
sotsiaaltöötajate (51%→47%), Eesti Puuetega Inimeste Koja (52%→44%), tööinspektsiooni 
(47%→40%), tervisekahjustuse või puude esindusorganisatsioonide (47%→36%), Tervise 
Arengu Instituudi (39%→33%)  ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse vastu (27%→22%). 

Samas pole võrreldes 2015. aastaga kasvanud nimetatud institutsioone mitteusaldavate 
inimeste osatähtsus, vaid on suurenenud nende vastajate osatähtsus, kes nimetatud 
institutsioonide usaldusväärsuse kohta infokanalina selget seisukohta võtta ei oska.  

PTV/VT inimeste sihtrühmas ei osanud  muukeelsed vastajad eestikeelsete vastajatega 
võrreldes üldjuhul sagedamini infokanalite usaldusväärsuse kohta seisukohta võtta, kuid 
pidasid samuti veidi sagedamini ebausaldusväärseks TK-d ja sõltumatuid arvamusliidreid.  

Reformi negatiivselt suhtuvad PTV/VT inimesed olid ka infokanalite usaldusväärsust hinnates 
keskmisest kriitilisemad, pidades keskmisest sagedamini ebausaldusväärseks töötukassat, 
sotsiaalkindlustusametit, sotsiaalministeeriumi, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskust, 
tööinspektsiooni, TAI-d, KOV-i ja KOV-i sotsiaaltöötajaid, rehabilitatsioonimeeskonda,  
sõltumatuid arvamusliidreid ja sotsiaalmeediat. 
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Tabel 16. Mil määral usaldatakse töövõimereformi puudutava info saamisel järgmisi 
institutsioone ja infokanaleid (%, n=kõik PTV/VT inimeste küsitluse ja tööandjate küsitluse 
vastajad)  

 
**Sinisel taustal on tähistatud statistilisel oluline kasv ja punasel taustal statistiliselt oluline langus 2017. a võrreldes 
2015. a eeluuringuga. 

Tööandjatel paluti 2017. a järeluuringus hinnata töötukassa, sotsiaalkindlustusameti, 
sotsiaalministeeriumi ja tööinspektsiooni usaldusväärsust infoallikatena töövõimereformi kohta 
teabe jagamisel. 2015. a eeluuringus oli hinnatavate institutsioonide nimekiri pikem ning toona 
ilmnes, et eelkõige usaldavad tööandjad kas teiste ettevõtjate kogemusi või siis vahetult 
reformi läbiviimisega seotud institutsioone: 71% eeluuringu vastajatest pidas (täiesti või 
pigem) usaldusväärseks teabekanaliks VT inimesi palganud ettevõtjaid, 68% SKA-d, 66% TK-
d, 61% SoM-i, 64% Eesti Puuetega Inimeste Koda ja 59% tööinspektsiooni.  

2017. a järeluuringus, kus koguti hinnanguid vaid nelja riikliku institutsiooni 
usaldusväärsusele, ei erinenud institutsioonidele antud hinnangud omavahel oluliselt: TK-d 
hindab infoallikana usaldusväärseks 80%, SKA-d 78%, SoM-i 76% ja 
tööinspektsiooni 75% tööandjatest. Võrreldes eeluuringuga on tööandjate usaldus kõigi 
eeltoodud institutsioonide vastu kasvanud. Usaldus SKA ja SoM-i vastu on avaliku sektori 
tööandjate seas veidi kõrgem kui era- ja mittetulundussektori tööandjate seas. Tööandjad, kes 

2017 2015 2017 2015 2017 2015

Minu eriarstid 89% 87% 5% 5% 7% 8%
Minu perearst 86% 89% 7% 6% 7% 4%
Sotsiaalkindlustusamet 74% 67% 7% 9% 20% 23%
Töötavad vähenenud töövõimega 
inimesed 64% 61% 6% 7% 30% 32%
Töötukassa 62% 46% 20% 25% 18% 28%
Sotsiaalministeerium 51% 53% 12% 16% 37% 31%
Minu omavalitsuse 
sotsiaaltöötajad 47% 51% 16% 14% 37% 35%
Minu kohalik omavalitsus 46% 50% 19% 20% 34% 30%
Ajakirjandus 44% 30% 26%
Eesti Puuetega Inimeste Koda 44% 52% 3% 4% 53% 44%
Tööinspektsioon 40% 47% 10% 11% 50% 42%
Minu tervisekahjustuse või puude 
esindusorganisatsioon 36% 47% 3% 4% 60% 49%
Tervise Arengu Instituut 33% 39% 6% 8% 61% 53%
Abivahendeid pakkuva ettevõtte 
esindaja 33% 34% 6% 7% 61% 59%
Sotsiaalmeedia 33% 29% 38%

Sõltumatud arvamusliidrid (sotsiaal- 
ja majandusteadlased, analüütikud 
jms) 32% 35% 15% 15% 53% 50%
Minu rehabilitatsioonimeeskonna 
liige 27% 30% 5% 5% 69% 65%
Astangu Kutserehabilitatsiooni 
Keskus 22% 27% 5% 7% 73% 66%

Töötukassa 80% 66% 3% 10% 17% 24%
Sotsiaalkindlustusamet 78% 68% 2% 6% 19% 26%
Sotsiaalministeerium 76% 61% 4% 8% 21% 32%
Tööinspektsioon 75% 59% 5% 6% 21% 35%

Täielikult/pigem Ei usalda Ei oska öelda

PTV/VT inimesed

Tööandjad
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on kursis TVR-i põhimõtetega või suhtuvad reformi pooldavalt, peavad ka riiklikke 
institutsioone infokanalitena usaldusväärseks keskmisest sagedamini.  

 

7.7 Infokanalid 

Iga sihtrühma puhul kaardistati ka infokanaleid, millest vastaja on töövõimereformi kohta 
teavet saanud. 2015. a eeluuringus küsiti vastajailt selle kohta, millistest infokanalitest nad 
eelistaksid töövõimereformi kohta infot saada: seega pole tulemused ajaliselt võrreldavad. 
Elanikkonnaküsitluses ja PTV/VT inimeste küsitluses osalenutel paluti etteantud nimekirjast 
valida kuni kolm olulisemat infokanalit ning tööandjate küsitluses osalenutel märkida kõik 
infokanalid, millest on reformi teemal teavet saadud.  

Joonisel 24 on esitatud teabekanalid, millest elanikud ja PTV/VT inimesed on reformi kohta 
teavet saanud (vastajal oli võimalik valida kuni kolm olulisemat). Kummaski sihtrühmas mainiti 
kolme olulisema teabekanali seas kõige sagedamini meediat (ajalehed, ajakirjad, TV, raadio, 
uudisteportaalid): meediast oli reformi kohta teavet saanud 71% elanikest ja 72% 
PTV/VT inimestest. Sealjuures ainult meediast (ning mitte ühestki teisest infokanalist) oli 
reformi kohta teavet saanud 35% elanikest ja 18% PTV/VT inimestest.  

Võrreldes meediaga nimetati kõiki teisi teabekanaleid oluliselt harvemini. PTV/VT inimeste 
puhul on oluliseks teabeallikaks lisaks meediale ka arstid – perearstilt, pereõelt või eriarstidelt 
on reformi kohta teavet saanud kolmandik. Nii kogu elanikkonnast kui PTV/VT inimestest on 
märkimisväärne osa teavet saanud ka tuttavatelt (elanikest 26% ja PTV/VT inimestest 32%), 
töötukassa veebilehelt (elanikest 11% ja PTV/VT inimestest 26%) või sotsiaalmeediast 
(elanikest 16% ja PTV/VT inimestest 18%). PTV/VT inimestest 15% mainis ka teabe saamist 
SKA veebilehelt. Ülejäänud kanalite mainimissagedus jäi kummaski sihtrühmas alla kümne 
protsendi (iga kanali kohta eraldivõetuna). Elanikest 15% ja PTV/VT inimestest 5% pole enda 
sõnul reformi kohta üldse teavet saanud.  

2015. a eeluuringus enam eelistatud teabekanalite kaardistamisel kasutatav infokanalite 
nimekiri oli pisut teistsugune, kuid ka siis nimetasid elanikud ja PTV/VT inimesed kolme enam 
eelistatud teabekanali seas kõige sagedamini massimeediat (elanikest mainis 84% ja PTV/VT 
inimestest 78%). Elanikud nimetasid eelistatud teabekanalina suhteliselt sageli ka 
sotsiaalmeediat (elanikest 24%), PTV/VT inimesed aga personaalset kirja 
sotsiaalkindlustusametilt (31%) või otsepostituse teel saadetavaid infomaterjale (25%).  

2017. a järeluuringu tulemused näitavad, et otsepostituse teel saadud infomaterjale nimetas 
olulisemate teabeallikate seas kõigest 8% PTV/VT inimestest, kuigi eeldatavasti peaksid kõik 
korduvhindamisele suunatud töövõimetuspensionärid saama sellekohase teavituse postiga. 
Ilmselt ei seostanud vastajad korduvhindamise kohta saadetud teavitust töövõimereformi 
kohta info jagamisega.  
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Joonis 24. Millistest infokanalitest olete Te saanud teavet töövõimereformi kohta? 
(%, n=kõik elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT inimeste küsitluse vastajad) 

 

Ootuspäraselt on sotsiaalmeedia teabekanalina olulisemal kohal nooremate elanike jaoks ehk 
vanuserühmades, kus internetikasutajate osatähtsus on suur. Kogu elanikkonnas on inimesi, 
kes pole reformi kohta ühestki allikast teavet saanud, kõige enam alla 30aastaste seas või 
pealinnas.  
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Nii kogu elanikkonna kui PTV/VT inimeste puhul ilmnes, et võrreldes eestikeelsete inimestega 
on muukeelsete seas vähem neid, kes on teavet reformi kohta saanud meediast. Arvestades 
erinevusi eesti- ja muukeelsete inimeste meediatarbimises (muukeelsed inimesed jälgivad 
vähem Eesti meediakanaleid), pole kuigi üllatav, et teave reformi kohta meedia vahendusel 
nendeni sageli ei jõua. Rääkides kogu elanikkonnast, on muukeelsete seas keskmisest enam 
neid, kes pole teavet reformi kohta üldse saanud, kuid PTV/VT inimeste sihtrühmas sarnast 
tendentsi ei ilmnenud (st ka muukeelsed PTV/VT inimesed mõnest allikast siiski saavad teavet). 
Siiski on ka reformi sihtrühmas eesti- ja muukeelsete inimeste vahel reformi kohta teabe 
saamisel teatud erinevusi: võrreldes muukeelsete PTV/VT inimestega on eestikeelsete PTV/VT 
inimeste puhul veidi levinum teabe saamine meediast, SKA veebilehelt, arstidelt või 
infopäevadelt/seminaridelt, samas kui muukeelsete PTV/VT inimeste seas on eestikeelsetega 
võrreldes enam neid, kes on saanud teavet otsepostituse teel või tuttavate käest. 

Ootuspäraselt oli reformi põhimõtetest teadlike inimeste puhul kasutatud teabekanalite valik 
laiem kui nende puhul, kes olid reformist ainult pealiskaudselt kuulnud või ei teadnud sellest 
üldse. Reformist pealiskaudselt informeeritud PTV/VT inimesed olid teavet saanud valdavalt 
meediast, tuttavatelt või arstidelt, samas kui reformi põhimõtetest teadlikud PTV/VT inimesed 
mainisid keskmisest sagedamini teabe saamist ka erinevatest veebikanalitest või TK 
infotelefonilt.  

Reformi positiivselt suhtuvate PTV/VT inimestega võrreldes oli reformi negatiivselt 
suhtuvate PTV/VT inimeste seas teabe saamine meediast või tuttavatelt sagedasem. 
Kogu elanikkonnas oli negatiivne suhtumine reformi seotud info saamisega tuttavatelt või 
arstidelt, positiivne suhtumine aga teabe saamisega meediast või sotsiaalmeediast. Seega 
ilmnes mõlema sihtrühma puhul, et suust-suhu liikuv teave reformi kohta kujundab reformist 
pigem negatiivse arvamuse. Meediast saadud teave on negatiivselt mõjutanud reformi 
sihtrühma hoiakuid, kuid kogu elanikkonna omi mitte märkimisväärselt. 

 

Tööandjatelt küsiti nii eelistatud kui ka kasutatud teabekanalite kohta, sealjuures ankeedis 
esitatud teabekanalite nimekiri oli pisut erinev elanikkonna ja PTV/VT inimeste ankeedist.  

Enam eelistatud infokanaliteks TVR-i kohta teabe saamisel on tööandjate jaoks 
massimeedia (kolme olulisema seas mainis 55%) ja tööandjatele suunatud meedia 
(37%). Enam kui viiendik tööandjatest mainis kolme eelistatuma infokanali seas ka 
ametkondade (nt sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti või töötukassa) 
veebilehti (28%), otsepostituse teel saadetavaid infomaterjale (24%) või 
infopäevi/koolitusi tööandjatele (21%). 

Era- ja mittetulundussektori tööandjate jaoks on kõige eelistatumaks infokanaliks massimeedia 
(mainis 57-58%), millele järgneb erasektori tööandjate puhul tööandjatele suunatud meedia 
(38%), mittetulundusliku sektori tööandjate puhul aga lisaks tööandjatele suunatud meediale 
(29%) ka otsepostituse teel saadetavad infomaterjalid (31%). Avaliku sektori tööandjate seas 
on kõige eelistatumateks infokanaliteks võrdselt sageli massimeedia (46%), ametkondade 
veebilehed (45%) ja infopäevad/koolitused tööandjatele (42%).  

Üldjoontes kattuvad tööandjate poolt eelistatud teabekanalid tegelikult kasutatud 
teabekanalitega. 69% tööandjatest on reformi kohta teavet saanud meediast (sealjuures 
ainult meediast ja mitte ühestki muust infokanalist 32%), 21% töötukassa veebilehelt, 13% 
tuttavatelt, 12% SKA veebilehelt, 11% sotsiaalmeediast ja 10% SoM veebilehelt. Ülejäänud 
teabekanaleid mainis (iga teabekanalit eraldivõetuna) vähem kui 10% tööandjatest. 
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Ka tööandjate sihtrühmas ilmnes, et võrreldes eestikeelsete inimestega on meediast reformi 
kohta teabe saamine muukeelsete seas harvem (74% eesti- ja 54% muukeelsetest).  

 

7.8 Hinnangud teabe arusaadavusele                 

Kõigi sihtrühmade küsitlustes paluti vastajail, kes olid reformi kohta mõnest teabekanalist infot 
saanud, öelda, kui selge ja arusaadav see teave oli.  

Kõrgeimad on hinnangud teabe arusaadavusele tööandjate sihtrühmas, kellest peab 
teavet täiesti või üldjoontes arusaadavaks 63%, PTV/VT inimestest vastavalt 52% 
ja elanikest 43%. Teabe arusaadavusega rahulolematuid on reformi sihtrühmas ja kogu 
elanikkonnas võrdselt: pigem või täiesti arusaamatuks hindab reformi kohta esitatud teavet 
39% PTV/VT inimestest ja 36% elanikest. Tööandjatest hindas teavet arusaamatuks 11%. 
Elanikest 21% ja tööandjatest 27% ei osanud teabe arusaadavusele hinnangut anda, mis viitab 
taas vähesele huvile antud teema vastu. 8% PTV/VT inimestest jättis teabe arusaadavusele 
hinnangu andmata (Joonis 25).  

Joonis 25. Kui selgelt ja arusaadavalt on teave töövõimereformi kohta esitatud? (%, 
n=elanikkonnaküsitluse, PTV/VT inimeste küsitluse ja tööandjate küsitluse vastajad, kes olid 
reformi kohta teavet saanud) 

 

 

Kõigis sihtrühmades ilmnes seos reformi suhtumise ning teabe arusaadavusele antud 
hinnangute vahel. Teavet arusaadavaks pidavatel inimestel on suhtumine reformi sagedamini 
positiivne kui teavet arusaamatuks pidavatel inimestel.  

Võrreldes töövõimetuspensionäridega hindavad teavet sagedamini arusaadavaks vähenenud 
töövõimega inimesed, mis näitab, et uues süsteemis hindamise läbinud inimesed on reformist 
paremini ja põhjalikumalt informeeritud kui need, kes töövõime hindamist (veel) läbinud ei 
ole.  

Põhjuseid, miks teavet peetakse arusaamatuks, võib olla mitmeid. Reformi kohta mõnest 
infokanalist teavet saanud elanikest 41% on teavet saanud ainult meediast, seega pole nad 
reformi kohta tõenäoliselt ise täiendavat infot püüdnud otsida, mis annab tunnistust suhteliselt 
leigest huvist reformi vastu. Töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega inimeste seas 
oli neid, kes on saanud teavet ainult meediast, vähem (18%). Samas on töövõimereformi näol 
tegu teemaga, mis ilma süvenemata võib jääda oma nüanssides arusaamatuks - seda eriti 
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inimese jaoks, kelle võimalused infot hankida või sellest aru saada võivad tema 
terviseprobleemidest tingituna olla piiratud. Arvestada tuleb ka seda, et aja jooksul on reformi 
viidud sisse mitmeid muutusi, mis samuti võivad jätta inimestele mulje, et reform on pidevas 
muutumises ja seega raskesti hoomatav. Oma osa võivad hinnangute kujunemisel mängida ka 
meedias avaldatud vastuolulised artiklid, millest mõned reformi kiidavad, teised aga 
kritiseerivad.  

 

7.9 Infovajadus teemade lõikes 

Kolme olulisema teema seas, mille kohta peaks TVR-ga seoses eelkõige infot jagama, 
nimetasid nii elanikud kui PTV/VT inimesed kõige sagedamini VT inimeste õigusi (50% 
PTV/VT inimestest ja 39% elanikest), töövõimetoetustega seonduvat (45% PTV/VT 
inimestest ja 39% elanikest) ning VT inimestele pakutavaid uusi ja olemasolevaid 
teenuseid (43% PTV/VT inimestest ja 34% elanikest). Elanikud tõid kolme huvipakkuvama 
teema seas sageli esile ka reformi eesmärki ja põhimõtteid (mainis 33%), kuid reformi 
sihtrühmas oli huvi antud teema vastu teabe saamisel madalam (26%) (Joonis 26).  

Võrreldes kogu elanikkonnaga oli PTV/VT inimeste huvi üldjuhul kõrgem erinevatel teemadel 
teabe saamise vastu. Erandiks oli teabe saamine üldiste teemade, nagu reformi eesmärgi ja 
põhimõtete ning üldise rakendusplaani ja ajakava kohta, mille suhtes väljendasid elanikud 
sagedamini huvi kui PTV/VT inimesed. See võib olla tingitud reformi sihtrühma kõrgemast 
teadlikkusest, mistõttu ei vaja nad infot niivõrd reformi peamiste põhimõtete kohta kui 
spetsiifilisemate teemade kohta. Samuti olid elanikud võrreldes PTV/VT inimestega sagedamini 
huvitatud VT inimeste edulugudest.  Antud küsimuse puhul peegeldavad tulemused 
tõenäoliselt ka inimeste hinnanguid erinevate teemade prioriteetsusele – teemasid, mida 
peetakse olulisemaks, mainitakse sagedamini (mitte ei lähtuta ainult isiklikust infovajadusest).  

Võrreldes 2015. a eeluuringuga on nii kogu elanikkonnas kui PTV/VT inimeste seas langenud 
huvi teabe saamise vastu üldistel teemadel, nagu reformi eesmärk ja põhimõtted ning 
rakendusplaan ja ajakava. Sellised muutused on ootuspärased, arvestades, et reformi 
läbiviimisega alustati 2016. aastal ning inimeste üldine teadlikkus reformist on eeluuringuga 
võrreldes suurenenud. 

PTV/VT inimeste sihtrühmas on vähenenud huvi ka töövõimetoetuste kohta teabe saamise 
vastu, kuid siiski on see teema reformi sihtrühmas jätkuvalt kolme kõige enam huvipakkuva 
teema seas. Nii kogu elanikkonnas kui PTVT/VT inimeste sihtrühmas on pisut kasvanud huvi 
teabe saamise vastu VT inimeste õiguste kohta, PTV/VT inimeste seas ka TVR-i viimase aasta 
jooksul tehtud täienduste/paranduste ning osalise töövõimega inimeste aktiivsusnõuete kohta. 

Elanikud, kes pidasid reformi ebavajalikuks, nimetasid teemadena, mille kohta oleks vajalik 
rohkem infot jagada, kõige sagedamini töövõimetoetustega seonduvat ja vähenenud 
töövõimega inimestele pakutavaid teenuseid. Keskmisest enam huvi väljendasid reformi 
suhtes kriitilised inimesed ka töövõimereformi viimase aasta jooksul tehtud 
täienduste/paranduste vastu. Reformi negatiivselt suhtuvad PTV/VT inimesed on keskmisest 
enam huvitatud teabe saamisest töövõime hindamise protsessi ja tähtaegade kohta. 
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Joonis 26. Milliste TVR-i puudutavate teemade kohta peaks Teie hinnangul eelkõige 
infot jagama, kogu elanikkonna ja PTV/VT inimeste hinnangute võrdlus (kuni kolm 
teemat, %, n=kõik elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT inimeste küsitluse vastajad) 

 

Tööandjate küsitluses ei kerkinud esile üksikuid selgelt eristuvaid teemasid, mille suhtes 
tööandjate infovajadus oleks oluliselt kõrgem. Võrdselt sageli nimetasid tööandjad enam 
huvipakkuvate teemadena VT inimeste praktilist töölerakendamist (kolme olulisema 
teema seas nimetas 41%) ja VT inimeste värbamisel tekkivaid lisakulusid ja nende 
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kompenseerimist (41%). Sageli mainiti huvipakkuvate teemadena ka tööd otsivate VT 
inimeste oskusi ja kogemusi (kolme olulisema teema seas nimetas 36%), VT inimeste 
terviseprobleeme ja nende väljendumist (34%) ning töötukassa-poolseid toetavaid meetmeid 
tööandjatele (31%). Harvem pakkus tööandjatele huvi saada infot tööd otsivate VT inimeste 
töötamiseks valmisoleku ja motivatsiooni kohta (21%), teiste organisatsioonide kogemuste 
kohta VT inimeste töölevõtmisel (14%) ning sellekohaste edulugude kohta (5%) (Joonis 27).  

Võrreldes 2015. a eeluuringuga pole tööandjate infovajadused kuigi palju muutunud. Pisut on 
kasvanud nende tööandjate osakaal, kes sooviksid saada teavet VT inimeste värbamisel 
tekkivate lisakulude ja nende kompenseerimise kohta (eeluuringus 36%, järeluuringus 41%), 
kahanenud on aga huvi saada teavet tööd otsivate VT inimeste tööks valmisoleku ja 
motivatsiooni kohta (eeluuringus 26%, järeluuringus 21%).  

Joonis 27. Milliste teemade kohta vajavad tööandjad eelkõige infot, et kaaluda 
vähenenud töövõimega inimeste palkamist, ajaline võrdlus (kuni kolm teemat, %, 
n=kõik tööandjate küsitluse vastajad) 

 

Tööandjad, kes näevad võimalusi oma asutuses VT inimesi palgata, väljendasid keskmisest 
enam huvi teabe saamise vastu VT inimeste praktilisest töölerakendamisest, VT inimesi 
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palganud tööandjatele suunatud töötukassa meetmetest ja tööd otsivate VT inimeste tööks 
valmisolekust ja motivatsioonist. 

 

7.10 Töövõimetuspensionäride infovajadused töövõime hindamise 
teemal 

Praegustest töövõimetuspensionäridest, kes plaanivad püsiva töövõimetuse otsuse kehtivuse 
lõppemisel taotleda uut töövõime hindamist (78% küsitletud töövõimetuspensionäridest, 
PTV/VT inimeste küsitluse valimis 566 vastajat), ütles 69%, et vajab töövõime hindamise 
kohta rohkem teavet.  

Töövõimetuspensionärid, kes tundsid huvi täiendava teabe saamise vastu, eelistavad sellist 
teavet saada eelkõige meediast (eelistatud teabekanalite seas nimetas 55%) või 
perearstilt/pereõelt/eriarstidelt (52%). Järgnes teabe saamine otsepostituse teel 
saadetud infomaterjalidest (38%) või teavitus töötukassas või 
sotsiaalkindlustusametis kohapeal (31%) (Joonis 28).  

Võrreldes eakamatega on alla 50aastaste seas sagedasem huvi saada teavet 
töövahendusportaalidest, harvem aga meediast. Võrreldes muukeelsete vastajatega on 
eestikeelsete vastajate seas mõnevõrra kõrgem huvi saada infot TK-s või SKA-s kohapeal, 
muukeelsete seas aga huvi saada infot KOV-ilt, sh sotsiaaltöötajatelt või arstidelt.  

Kõrgharidusega vastajate puhul on märgatav nende kõrgem valmidus ise reformi kohta teavet 
otsida – nende huvi saada teavet ametkondade veebilehtedelt on keskmisest kõrgem, meedia 
vahendusel aga keskmisest madalam.  
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Joonis 28. Infokanalid, millest eelistate saada teavet töövõime hindamise kohta (%, 
n=394, püsiva töövõimetusega vastajad, kel oli plaanis taotleda töövõime hindamist ja kes 
soovisid saada selle kohta rohkem teavet) 

 

 

8 Töötukassa 

PTV/VT inimeste küsitluses uuriti ka vastajate kokkupuuteid töötukassaga ning hinnanguid 
töötukassa teenustele. Esmalt uuriti kõigi PTV/VT küsitluse vastajate (sh ka nende, kes 
töötukassaga kokku puutunud ei ole) arvamusi töötukassa teenuste paindlikkusest 
(selgitamaks, kuidas erinevad arvamused, mis on kujunenud kas isikliku kokkupuute või 
töötukassa üldise kuvandi põhjal). Seejärel küsiti vastajailt, kes on viimase kahe aasta jooksul 
töötukassaga suhelnud, kuivõrd jäid nad rahule töötukassa teenindusega ja kas töötukassaga 
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suhtlemisel on esinenud probleeme. Antud küsimused lisati 2017. a järeluuringus ankeeti 
esmakordselt, seega puuduvad ajalised võrdlusandmed.  

 

8.1 Hinnangud töötukassa teenindusele 

Esmalt esitati kõigile vastajaile küsimus: Peale töövõimereformi rakendamist viib tööealiste 

inimeste töövõime hindamisi läbi töötukassa. Samuti pakub töötukassa vähenenud töövõimega 

inimestele vajadusel abi töö leidmisel. Kas töötukassa on nendes tegevustes Teie arvates 

piisavalt paindlik, arvestades iga kliendi omapära ja vajadustega? 

PTV/VT inimestest 35% vastas küsimusele jaatavalt (st pidas töötukassa teenuseid 
kliendist lähtuvalt piisavalt paindlikuks). Sama palju oli neid, kes arvasid, et töötukassa 
pole oma teenustes piisavalt paindlik (38%). Hinnangut töötukassa teenuste paindlikkusele ei 
osanud anda 27% vastajatest (Joonis 29). 

Jättes kõrvale vastajad, kes töötukassa teenuste paindlikkust hinnata ei osanud, annavad 
paindlikkusele keskmisest kõrgemaid hindeid PTV/VT inimesed, kes on kahe aasta jooksul 
töötukassaga suhelnud. Töötukassaga suhelnud PTV/VT inimestest peab töötukassa teenuseid 
piisavalt paindlikuks 58% ja neist, kes töötukassaga suhelnud ei ole, vastavalt 37% (arvutuste 
tegemisel on kõrvale jäetud vastajad, kes töötukassa teenuste paindlikkust hinnata ei osanud, 
kuna neid oli töötukassaga mittesuhelnute seas oluliselt rohkem kui TK-ga suhelnute seas). 
Seega on töötukassa kuvand kogu reformi sihtrühmas  negatiivsem kui 
teenusekasutajate seas (st asutuse laiem kuvand on negatiivsem kui see, mis on tekkinud 
isikliku kogemuse pinnal).  

Joonis 29. Kas Töötukassa on oma tegevustes Teie arvates piisavalt paindlik, 
arvestades iga kliendi omapära ja vajadustega? (%, n=kõik PTV/VT inimeste küsitluse 
vastajad) 

 

Viimase kahe aasta jooksul on töötukassaga suhelnud 48% PTV/VT inimestest (nt 
esitanud taotluse töövõime hindamiseks või puutunud töötukassaga kokku muis asjus). 
Töövõimetuspensionäridest (kes pole uues süsteemis hindamist läbinud) ütles end olevat 
töötukassaga suhelnud 28%, vähenenud töövõimega vastajatest (kes on uues süsteemis 
hindamise läbinud) aga 84%. Ilmselt on ülejäänud vähenenud töövõimega vastajate puhul 
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taotluse esitamist töövõime hindamiseks vahendanud kas keegi teine või siis ei mäleta nad, et 
töövõime hindamise viis läbi töötukassa.  

Vastajail, kes olid viimase kahe aasta jooksul töötukassaga suhelnud (valimis 487 vastajat), 
paluti lähtuvalt viimase kahe aasta kokkupuudetest töötukassaga hinnata oma üldmuljet 
töötukassa teenindusest.  

Valdavalt on töötukassaga suhelnute mulje töötukassa teenindusest hea – 79 protsendile on 
teenindusest jäänud hea mulje (sealjuures 31 protsendile väga hea ja 49 protsendile pigem 
hea) ja 18 protsendile halb (sealjuures 14 protsendile pigem halb ja 4 protsendile väga 
halb). Hinnangut ei osanud anda 2% töötukassaga suhelnutest (Joonis 30).  

Vastajaid, kellele on töötukassa teenindusest jäänud halb mulje, oli keskmisest enam 
töövõimetuspensionäride (26%) ning Kirde-Eesti vastajate (28%) seas. Võrreldes 
eestikeelsete vastajatega hindasid töötukassa teenindust negatiivselt veidi sagedamini 
muukeelsed vastajad (eestikeelsetest 15% ja muukeelsetest 24%). 

Joonis 30. Mõeldes oma kokkupuudetele töötukassaga viimase kahe aasta jooksul, 
siis milline on Teie üldmulje töötukassa teenindusest? (%, n=487, PTV/VT inimeste 
küsitluse vastajad, kes on viimase kahe aasta jooksult töötukassaga suhelnud) 

 

Töötukassaga suheldes või töötukassa teenuseid kasutades on probleeme esinenud 16 
protsendil kahe aasta jooksul töötukassaga suhelnutest. Probleemide esinemine on keskmisest 
levinum Tallinna vastajate puhul, kellest mainis seda neljandik.  

Vastajail, kes olid töötukassaga suheldes probleeme kogenud (74 vastajat), paluti esinenud 
probleeme täpsemalt kirjeldada. Kõige sagedamini nimetati suhtlusprobleeme või 
ebameeldivat kohtlemist, väljendati rahulolematust töötukassast pakutud tööga või enda kohta 
langetatud töövõime hindamise otsusega. 

 

8.2 Töövõime hindamise protsess 

Küsimused töövõime hindamise protsessi kohta esitati vastajaile, kes olid töötukassaga kahe 
aasta jooksul suhelnud ning samuti läbinud töövõime hindamise.  
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Valdav osa (78%) vähenenud töövõimega vastajatest, kes on kahe aasta jooksul töötukassaga 
suhelnud, esitas avalduse töövõime hindamiseks töötukassa esinduses kohapeal. 13% tegi 
seda töötukassa veebilehe vahendusel, 6% saatis taotluse posti või e-mailiga ning 3 protsendi 
sõnul esitas taotluse nende eest keegi teine. Küsitletutest, kes olid taotluse töövõime 
hindamiseks esitanud ise, pidas 69% taotluse esitamist lihtsaks ja 31% keeruliseks. 

Vähenenud töövõimega inimestest 78% sai töövõime hindamise otsuse töötukassalt kätte 30 
päeva jooksul peale taotluse esitamist, 17% sai otsuse kätte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul 
ning 5% ei osanud otsuse kättesaamise aega täpsustada.  

Töövõime hindamise läbinud vastajatest, kel vähenenud töövõime ka tuvastati,  vastas 
langetatud otsus 75%-i hinnangul nende tegelikule tervislikule seisundile, sealjuures 38% 
nõustus langetatud otsusega täiesti ja 37% pigem nõustus. Küsitletutest 19% arvas, et 
langetatud otsus tema tervislikule seisundile ei vastanud, sealjuures 6% oli selles veendunud 
ja 13% pigem arvas nii. Selge seisukoht puudus 6 protsendil küsitletutest.  

93% vastajatest, kel on tuvastatud puuduv töövõime, peab töövõime hindamise otsust 
vastavaks oma tervislikule seisundile. 72% vastajaist, kel on tuvastatud osaline töövõime, 
peab langetatud otsust õiglaseks. Reformi positiivselt suhtuvad vastajad on enda kohta 
langetatud töövõime hindamise otsusega rahul sagedamini kui reformi negatiivselt suhtuvad 
vastajad (otsusega rahul vastavalt 81% ja 64% vastajaist).  

 

9 Kampaania „Ära põe!“ märgatavus 

Septembris 2017 algatas sotsiaalministeerium kampaania "Ära põe", kus jagati inimestele 
praktilisi nõuandeid, kuidas igapäevases töö- ja argielus suhelda inimestega nende erivajadust 
arvestades. Kampaaniakanalitena kasutati televisiooni, tänavareklaame, internetti (bännerid, 
klipid sotsiaalmeedias, veebileht www.tegijad.ee).   

2017. a uuringus kaardistati kampaania märgatavust kõigis sihtrühmades (elanikkond, PTV/VT 
inimesed ja tööandjad). Vastajaile näidati kampaania materjale (pildid videoklippidest, 
plakatid, bännerid) ja küsiti, kas vastaja on seda kampaaniat märganud. Eraldi kaardistati ka 
teadlikkust veebilehest www.tegijad.ee ja selle külastatavust.  

Kampaaniat „Ära põe!“ on märganud 53% vähemalt 16aastastest elanikest, 49% 
PTV/VT inimestest ja 67% tööandjatest (kampaania märkajateks loeti inimesi, kes on 
märganud kas kampaania reklaame või külastanud kampaania veebilehte). Vähemalt 
16aastaste elanike seas jääb kampaania märkajate arv 95%-lise tõenäosusega vahemikku 
547 200 – 614 500 inimest.  

Kõigis sihtrühmades on kampaania märkajate osatähtsus keskmisest kõrgem eestikeelsete 
inimeste seas, elanikkonna ja PTV/VT inimeste sihtrühmas ka kõrge sissetulekuga inimeste 
seas. Regiooniti on kampaania märgatavus kogu elanikkonna ja PTV/VT inimeste sihtrühma 
puhul keskmisest kõrgem Lääne- ja Kesk-Eestis, PTV/VT inimeste sihtrühma ja tööandjate 
puhul ka Lõuna-Eestis. Kogu elanikkonnas on kampaania märgatavus keskmisest kõrgem ka 
vanuserühmas 40–49, kõrgharidusega või töötavate inimeste seas. Keskmisest madalam on 
kampaania märkajate osakaal kogu elanikkonnas üle 65aastaste seas, mis on ka ootuspärane, 
arvestades, et kampaania oli eelkõige suunatud tööealistele inimestele. Kõigis sihtrühmades 
on kampaania märgatavus keskmisest madalam Kirde-Eestis, kogu elanikkonna puhul ka 
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Harjumaal (v.a Tallinnas). Avaliku sektori tööandjatest on kampaaniat märganud 79%, 
erasektori tööandjatest 66% ja mittetulundusliku sektori tööandjatest 58%.  

Veebilehest tegijad.ee teadlikke oli kampaania märkajatest oluliselt vähem. Veebilehest 
tegijad.ee on teadlik 20% elanikest, 19% PTV/VT inimestest ja 35% tööandjatest. Veebilehe 
külastajate osatähtsus jääb kõigis sihtrühmades 3-4% piirimaile.  

Kampaania sõnumina nimetati kõigis sihtrühmades kõige sagedamini seda, et abivajajaid on 
vaja aidata ja puudega inimesi rohkem märgata (neid mitte karta, suhtuda hoolivamalt). 
Samuti toodi välja vajadust suhtuda puudega inimestesse kui võrdväärsetesse ja kohelda neid 
vastavalt.   

 

10 Suhtumine töövõimereformi  

Suhtumist töövõimereformi kaardistati nii (1) töövõimereformile antud üldise hinnangu kui ka 
(2) töövõimereformi erinevate aspektide tulemuslikkuse hindamise kaudu. Uute teemadena 
uuriti 2017. a järeluuringus hoiakuid töövõimetoetust puudutavate põhimõtete suhtes (kas 
toetuse suurus peaks sõltuma taotleja sissetulekust ja kas toetuse maksmise eeldusena 
kehtestatud aktiivsusnõuded on kohased) ning kuidas on vastaja hinnangul sujunud 
töövõimereformi elluviimine. Lisaks sellele uuriti nii 2015. kui 2017. aasta elanikkonna- ja 
PTV/VT inimeste küsitluses, kui suurel määral mõjutab töövõimereformi elluviimine vastaja 
ning tema lähedaste elu järgnevatel aastatel. 

10.1 Üldine hinnang töövõimereformile 

Kaardistamaks suhtumist töövõimereformi, paluti vastajail öelda, kui vajalikuks peab ta 
töövõimesüsteemi muutmist. Küsimus esitati kõigile, sh ka neile, kes pidasid end reformist 
väheinformeerituiks.  

Töövõimesüsteemi muutmist peab vajalikuks 54% PTV/VT inimestest, 60% 
elanikest ja 73% tööandjatest, ebavajalikuks aga 33% PTV/VT inimestest, 22% 
elanikest ja 9% tööandjatest (Joonis 31). Seega on suhtumine töövõimereformi kõige 
pooldavam tööandjate sihtrühmas, mõnevõrra kriitilisem kogu elanikkonnas ning kõige 
kriitilisem reformi sihtrühmas ehk PTV/VT inimeste seas. 

2015. a eeluuringus oli selleteemalise küsimuse sõnastus pisut teine, mistõttu pole 
eeluuringuga üks-üheste võrdluste tegemine võimalik. Toona kaardistati suhtumist reformi 
vaid nende vastajate puhul, kes olid reformist kuulnud. Reformist teadlikelt vastajailt küsiti, 
milline on tema üldine suhtumine töövõimereformi, ja esitati järgnevad vastusevariandid: (1) 
töövõimereform on õige algatus ja tuleb praegusel kujul ellu viia; (2) töövõimereform on õige 
algatus, kuid seda tuleb täiustada; (3) töövõimesüsteem vajab küll reformimist, kuid 
töövõimereformist selle praegusel kujul tuleb loobuda; (4) praegu kehtivat töövõimesüsteemi 
ei ole põhjust muuta. Küsimus esitati toona vaid töövõimereformist (varem) teadlikele 
vastajatele.  

2015. a eeluuringus pooldas töövõimesüsteemi reformimist 72% elanikest, 60% 
töövõimetuspensionäridest ning 57% tööandjatest, kes olid TVR-ist kuulnud, ning TVR-i 
elluviimist selle toonasel kujul pooldas 5% elanikest, 2% töövõimetuspensionäridest ja 6% 
tööandjatest, kes olid TVR-ist kuulnud. Vastuseis süsteemi reformimisele oli kõige tugevam 
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töövõimetuspensionäride seas, kellest 24% ei näinud vajadust praeguse süsteemi 
reformimiseks ning 22% soovitas loobuda reformist selle praegusel kujul. 

Kogu elanikkonna ning PTV/VT inimeste suhtumist töövõimereformi kaardistati ka kaheksa kuu 
jooksul läbi viidud omnibuss-uuringutes, millest nähtub, et võrreldes 2017. aasta algusega 
on suhtumine töövõimereformi nii kogu elanikkonnas kui PTV/VT inimeste seas 
muutunud kriitilisemaks. Elanikest pidas aasta algul reformi vajalikuks 70-71%, kuid 
märtsis alanes antud näitaja 67%-ni, langedes veelgi aprills (62%-ni). Järgnevatel kuudel 
(mai-august) püsis reformi vajalikuks pidavate elanike osakaal 60-63 piires (käesolevas 
uuringus oli antud näitaja 60%). Püsivalt töövõimetute või vähenenud töövõimega vastajate 
arv jäi omnibuss-uuringutes erinevatel uuringukuudel vahemikku 72-106 inimest, mistõttu 
tuleb arvestada valimi väiksusest tingitud suurema veapiiriga (95%-lisel usaldusnivool 10-
12%). 2017. aasta jooksul on hinnangud reformi vajalikkusele muutunud kriitilisemaks ka 
reformi sihtrühmas, kus perioodi algul suhtus töövõimereformi toetavalt 67-68% vastajatest, 
perioodi lõpul aga 54% (Joonis 31).  

2017. a järeluuringus oli suhtumine reformi nii kogu elanikkonnas kui reformi sihtrühmas 
keskmisest sagedamini pooldav nooremates vanuserühmades, kriitilisust väljendasid aga 
keskmisest sagedamini 50-65aastased. Reformi pooldajaid on nii kogu elanikkonnas kui 
PTV/VT inimeste sihtrühmas keskmisest enam kõrge sissetulekuga rühmades. PTV/VT inimeste 
sihtrühmas oli suhtumine reformi seotud ka ootusega oma tulevase majandusliku olukorra 
osas: mida optimistlikumad oldi oma majandusliku olukorra paranemise osas, seda positiivsem 
oli ka suhtumine reformi. Suhtumine reformi on keskmisest negatiivsem nende PTV/VT 
inimeste seas, kelle sõnul ei piisa neil raha vältimatute kulutuste katteks või kes arvavad, et 
nende majanduslik toimetulek võib järgneva kolme aasta jooksul halveneda.  

Elanikkonnas ilmnes reformile antud hinnangute puhul seos teadlikkusega reformist: inimesed, 
kes ütlesid end olevat kursis reformi sisuga, suhtusid reformi positiivsemalt. Samuti oli 
suhtumine reformi kogu elanikkonnas keskmisest kriitilisem muukeelses elanikkonnarühmas. 
PTV/VT inimeste puhul 2017. a järeluuringus sarnaseid seoseid ei ilmnenud (kuigi veel 2015. 
a eeluuringus oli muukeelsete töövõimetuspensionäride suhtumine reformi eestikeelsetest 
negatiivsem). Regioonide võrdluses on nii kogu elanikkonnas kui PTV/VT inimeste seas 
suhtumine reformi keskmisest kriitilisem Harjumaal (v.a Tallinnas), kogu elanikkonnas ka 
Kirde-Eestis ning PTV/VT inimeste sihtrühmas ka Kesk-Eestis.   

PTV/VT inimeste sihtrühmas suhtuvad töövõimereformi toetavalt keskmisest pisut sagedamini 
uues süsteemis hindamise läbinud vastajad, eriti need, kes on hindamise läbinud esmakordselt 
(st tegu polnud varasemalt töövõimetu inimesega) või kel on tuvastatud osaline töövõime. 
Samuti on suhtumine keskmisest veidi positiivsem ilma puudeta või tööga hõivatud PTV/VT 
inimeste seas. Keskmisest sagedamini peavad reformi ebavajalikuks mittetöötavad PTV/VT 
inimesed, eriti need, kel pole plaanis tasustatud tööle minna.  

Tööandjatest peavad reformi vajalikuks keskmisest sagedamini tööandjad, kes tegutsevad 
avalikus sektoris või peavad VT inimeste palkamist oma asutuses võimalikuks. Teadlikkus 
reformist hinnangutele mõju ei avaldanud: võrdselt sageli väljendasid kriitilisust reformi suhtes 
nii need tööandjad, kes teadsid reformi põhimõtteid, kui ka need, kes olid reformist ainult 
kuulnud. 
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Joonis 31. Milline väide iseloomustab kõige paremini Teie suhtumist 
töövõimesüsteemi muutmisse ehk töövõimereformi? (%, n=kõik elanikkonnaküsitluse, 
PTV/VT inimeste küsitluse ja tööandjate vastajad. Ajaliste võrdluste tegemisel on kasutatud 
Turu-uuringute AS-i igakuise silmast silma omnibuss-küsitluse andmeid)  
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Sihtrühmade jagunemine lähtuvalt teadlikkusest ja suhtumisest töövõimereformi on toodud 
tabelis 17. Võrreldes kogu elanikkonnaga on PTV/VT inimeste ja tööandjate seas mõnevõrra 
enam teadlikke reformi pooldajaid, st inimesi, kes on reformi sisuga kursis ja peavad reformi 
vajalikuks. Samas on PTV/VT inimeste seas võrreldes ülejäänud sihtrühmadega enam 
ka teadlikke reformi vastaseid, st inimesi, kes on reformi sisuga kursis ja suhtuvad 
reformi kriitiliselt. Võrreldes kogu elanikkonna ja PTV/VT inimestega on tööandjate seas 
vähem neid, kes on kujundanud oma kriitilise suhtumise reformi pealiskaudse informeerituse 
pinnalt, st kes on reformist ainult kuulnud, kuid peavad seda ebavajalikuks. PTV/VT inimeste 
seas on võrreldes ülejäänud sihtrühmadega vähem neid, kes suhtuvad reformi positiivselt 
vähese informeerituse pinnalt.  

Tabel 17. Vastajate jagunemine lähtuvalt teadlikkusest ja suhtumisest 
töövõimereformi (%, n=kõik elanikkonnaküsitluse, PTV/VT inimeste küsitluse ja tööandjate 
küsitluse vastajad) 

 

 

10.2 Hinnangud töövõimereformi tulemuslikkusele 

Täpsemaid hinnanguid reformi tulemuslikkuse kohta koguti vastajatelt, kes olid reformi 
läbiviimisest kuulnud. Uurimaks, milliseks peetakse töövõimereformi laiemat mõju ning 
tulemuslikkust, esitati TVR-ist teadlikele vastajaile hindamiseks kaheksa väidet (tööandjatele 
kuus väidet). 

Pea kõigi töövõimereformi tulemuslikkust kirjeldavate väidete puhul jätsid tööandjad arvamuse 
avaldamata ülejäänud sihtrühmadest sagedamini, mis võib viidata vähesele huvile ja 
teadlikkusele reformist, kuid ka soovimatusele läbiviidava reformi suhtes (ennatlikult) 
seisukohta võtta (Tabel 18).  

Töövõimereformi mõju ning tulemuslikkust hindasid sihtrühmade võrdluses kõige 
kriitilisemalt PTV/VT inimesed. Samas, võrreldes 2017. a järeluuringu tulemusi 2015. a 
eeluuringuga, on PTV/VT inimeste seas ning tööandjate sihtrühmas ootused reformi 
tulemuslikkuse osas kasvanud, st usk reformi positiivsetesse mõjudesse on süvenenud. 
Elanikkonnas seevastu on  arvamused töövõimereformi tulemuslikkusest muutunud pisut 
kriitilisemaks ning seda pea kõigi uuritavate aspektide lõikes. Ilma selge seisukohata inimeste 
osatähtsus on kahe uuringu võrdluses enamiku väidete puhul vähenenud kõigis sihtrühmades, 
mis annab tunnistust teadlikkuse kasvust.  

Elanikud, 
n=1004

PTV/VT 
inimesed, 
n=1013

Tööandjad, 
n=815

On reformiga hästi kursis või teab 
reformi põhimõtteid

19% 27% 31%

On reformist ainult kuulnud 28% 21% 31%
Pole reformist kuulnud/ ei oska 

öelda
13% 5% 10%

On reformiga hästi kursis või teab 
reformi põhimõtteid

7% 17% 5%

On reformist ainult kuulnud 11% 12% 3%
Pole reformist kuulnud/ ei oska 

öelda
3% 3% 1%

18% 14% 19%
100% 100% 100%Kokku:

Peab muudatusi 
väga/pigem 

vajalikeks

Peab muudatusi 
pigem mitte/ 

üldse mitte 
vajalikeks

Suhtumises reformi puudub selge seisukoht
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Tabel 18. Nõustumine töövõimereformi puudutavate väidetega (%, 
n=elanikkonnaküsitluse, PTV/VT inimeste küsitluse ja tööandjate küsitluse vastajad, kes on 
töövõimereformist kuulnud)* 

 

* Tabelis on sinisel taustal tähistatud statistilisel oluline kasv ja punasel taustal statistiliselt oluline langus 2017. a 

võrreldes 2015. a eeluuringuga. Rasvases kirjas on märgitud võrreldavatest sihtrühmadest oluliselt kõrgem tulemus 
ja kursiivkirjas võrreldavatest sihtrühmadest oluliselt madalam tulemus antud uuringuetapis.  

Töövõimereformi positiivseteks mõjudeks peetakse eelkõige seda, et see aitab asutustel, kel 
napib töökäsi, leida uusi töötajaid ning motiveerib vähenenud töövõimega inimesi 
tööd otsima. Sellega, et TVR aitab vähendada tööjõupuudust, nõustub 62% elanikest, 58% 

2017, 
n=766

2015, 
n=608

2017, 
n=745

2015, 
n=604

2017, 
n=701

2015, 
n=622

TVR aitab asutustel, kel napib töökäsi, 
leida uusi töötajaid

62% 65% 58% 50% 58% 51%

TVR motiveerib vähenenud töövõimega 
inimesi tööd otsima

59% 58% 65% 49% 57% 47%

TVR-i tulemusena leiab senisest rohkem 
vähenenud töövõimega inimesi endale 
töökoha

51% 52% 46% 36% 54% 46%

Pikaajalises plaanis väheneb tänu TVR-
le surve sotsiaalsüsteemile ning kasvab 
riigi maksutulu

43% 48% 50% 42% 42% 43%

TVR-i elluviimisel on vähenenud 
töövõimega inimestega/tööandjate 
arvamusega piisavalt arvestatud*

27% 27% 34% 20% 26% 18%

TVR toob vähenenud töövõimega 
inimestele rohkem lisakohustusi kui 
kasu

62% 52% 64% 65%

TVR tähendab suuremale osale 
vähenenud töövõimega inimestest 
kaotust sissetulekus

53% 52% 57% 64%

TVR halvendab suhtumist vähenenud 
töövõimega inimestesse

30% 26% 32% 42% 14% 13%

TVR aitab asutustel, kel napib töökäsi, 
leida uusi töötajaid

25% 19% 32% 31% 19% 20%

TVR motiveerib vähenenud töövõimega 
inimesi tööd otsima

27% 20% 27% 30% 19% 17%

TVR-i tulemusena leiab senisest rohkem 
vähenenud töövõimega inimesi endale 
töökoha

33% 27% 38% 43% 19% 18%

Pikaajalises plaanis väheneb tänu TVR-
le surve sotsiaalsüsteemile ning kasvab 
riigi maksutulu

26% 23% 22% 25% 22% 18%

TVR-i elluviimisel on vähenenud 
töövõimega inimestega/tööandjate 
arvamusega piisavalt arvestatud*

48% 40% 52% 52% 27% 31%

TVR toob vähenenud töövõimega 
inimestele rohkem lisakohustusi kui 
kasu

18% 19% 23% 13%

TVR tähendab suuremale osale 
vähenenud töövõimega inimestest 
kaotust sissetulekus

19% 18% 23% 15%

TVR halvendab suhtumist vähenenud 
töövõimega inimestesse

47% 47% 52% 37% 58% 48%

Elanikkond PTV/VT inimesed Tööandjad

Täiesti nõus või pigem nõus

Pigem ei nõustu või üldse ei nõustu
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PTV/VT inimestest ja 58% tööandjatest. Vastajaid, kes arvasid, et TVR tööjõupuuduse 
lahendamisele kaasa ei aita, oli kõige enam PTV/VT inimeste seas (25% elanikest, 32% PTV/VT 
inimestest ja 19% tööandjatest). Võrreldes 2015. a eeluuringuga on PTV/VT inimeste ja 
tööandjate usk reformi mõjusse tööjõupuuduse leevendamisel kasvanud, samas kui elanike 
seas on mõnevõrra suurenenud skepsis. 

Sellega, et TVR motiveerib vähenenud töövõimega inimesi tööd otsima, nõustutakse 
kõige sagedamini reformi sihtrühmas: väitega nõustus 59% elanikest, 65% PTV/VT inimestest 
ja 57% tööandjatest. Seda, et TVR ei suurenda VT inimeste motivatsiooni tööd otsida, arvas 
27% elanikest, 27% PTV/VT inimestest ja 19% tööandjatest. Usk reformi mõjusse VT inimeste 
tööotsingutele motiveerimisel on kahe aastaga suurenenud PTV/VT inimeste ja tööandjate 
seas, samas kui elanike seas on pisut kasvanud skeptilisus. 

Hoolimata sellest, et PTV/VT inimesed arvasid teiste sihtrühmadega võrreldes sagedamini, et 
reform tõstab VT inimeste motivatsiooni tööd otsida, kahtlevad nad VT inimeste tööotsingute 
edukuses võrreldavatest sihtrühmadest kõige enam. Väitega, mille kohaselt leiab TVR-i 
tulemusena senisest rohkem VT inimesi endale töökoha, nõustub 51% elanikest, 54% 
tööandjatest ja 46% PTV/VT inimestest. Väitega pole nõus 33% elanikest, 19% tööandjatest 
ja 38% PTV/VT inimestest. Võrreldes 2015. a eeluuringuga on reformi sihtrühma ja tööandjate 
optimism VT inimeste tööotsingute edukuse osas siiski kasvanud, samas kui kogu elanikkonnas 
on pisut suurenenud skeptilisus.  

Võrreldes kogu elanikkonna ja tööandjatega on PTV/VT inimesed pisut sagedamini arvamusel, 
et tänu TVR-le väheneb pikaajalises plaanis surve sotsiaalsüsteemile ja kasvab riigi 
maksutulu: väitega nõustus 50% PTV/VT inimestest, 43% elanikest ja 42% tööandjatest. 
Väitega ei nõustunud 22% PTV/VT inimestest, 26% elanikest ja 22% tööandjatest. Võrreldes 
2015. a eeluuringuga on väitega nõustumine PTV/VT inimeste seas pisut sagenenud, kogu 
elanikkonnas aga vähenenud. Tööandjate seas on samas pisut kasvanud väitega mitte-
nõustumine ehk skepsis. 

Märkimisväärne osa küsitletutest pole rahul huvirühmade kaasamisega reformi elluviimisel: 
vaid 34% PTV/VT inimestest ja 27% elanikest arvab, et TVR-i elluviimisel on VT inimestega 
piisavalt arvestatud, samas kui 52% PTV/VT inimestest ja 48% elanikest arvab, et VT 
inimestega piisavalt arvestatud ei ole. Tööandjatest arvab 26%, et reformi elluviimisel on 
tööandjate arvamusega piisavalt arvestatud, ja vastupidisel seisukohal on 27%. Tulemused on 
2015. a eeluuringuga kaudselt võrreldavad, kuna toona küsiti selle kohta, kas reformi 
väljatöötamisel on erinevate huvirühmadega piisavalt arvestatud. Siis arvasid ligi pooled 
PTV/VT inimestest, 40% elanikest ja 31% tööandjatest, et huvirühmadega pole reformi 
väljatöötamisel piisavalt arvestatud, ning 20% PTV/VT inimestest, 27% elanikest ja 18% 
tööandjatest arvas, et huvirühmadega on arvestatud piisavalt.  

Ligikaudu 2/3 PTV/VT inimestest ja kogu elanikkonnast arvab, et TVR toob üldjuhul VT 
inimestele rohkem lisakohustusi kui kasu. Väitega ei nõustunud 23% PTV/VT inimestest 
ja 18% elanikkonnast. Võrreldes 2015. a eeluuringuga on elanike suhtumine muutunud 
pessimistlikumaks, PTV/VT inimeste suhtumine aga optimistlikumaks.  

Arvamus, et reform toob VT inimestele peamiselt lisakohustusi, võib tuleneda nii sellest, et uut 
hindamissüsteemi peetakse taotleja jaoks keeruliseks, kui ka sellest, et osalise töövõimega 
inimestele on töövõimetoetuse saamise eeldusena kehtestatud aktiivsusnõuded, mis tähendab, 
et mittetöötavatel osalise töövõimega inimestel (kes ei õpi ega kasvata alla 3aastast last) tuleb 
toetuse saamiseks võtta end töötuna arvele ja tööd otsida.  
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Veidi enam kui pool kogu elanikkonnast ja PTV/VT inimestest arvab, et TVR tähendab 
suuremale osale VT inimestest kaotust sissetulekus. Vastupidisel arvamusel oli 23% 
PTV/VT inimestest ja 19% elanikest. Võrreldes 2015. a eeluuringuga on PTV/VT inimeste seas 
vähenenud arvamus, et reformiga kaasneb VT inimeste sissetulekute langus. Kogu 
elanikkonnas pole arvamused kahe aastaga muutunud.   

Levinud arvamus, et reformiga suurema osa VT inimeste  sissetulekud vähenevad, annab 
põhjust oletada, et suur osa küsitletutest pole ilmselt teadlik sellest, et keskmine 
töövõimetoetus on suurem kui keskmine töövõimetuspension: keskmine töövõimetoetus oli 
töötukassa andmetel 2017. a septembri seisuga 253 eurot (osalise töövõimega inimeste 
keskmine töövõimetoetus oli 208 eurot ja puuduva töövõimega inimeste toetus 357 eurot), 
mis on suurem kui varasem keskmine töövõimetuspension 217 eurot. Samas võib arvamus, et 
reform toob endaga kaasa VT inimeste sissetulekute vähenemise, olla tingitud ka kõrge 
sissetulekuga VT inimeste toetuse vähendamisest või sellest, et uut hindamist peetakse 
varasemast rangemaks ning arvatakse, et varem töövõimetud inimesed tunnistatakse uue 
hindamise järel töövõimelisteks.  

PTV/VT inimestest 32%, elanikest 30% ja tööandjatest 14% arvab, et TVR halvendab 
suhtumist VT inimestesse. Suhtumise halvenemist ei pea tõenäoliseks 52% PTV/VT 
inimestest, 47% elanikest ja 58% tööandjatest. Võrreldes 2015. a eeluuringuga on suhtumise 
halvenemist eeldavate inimeste osatähtsus kogu elanikkonnas pisut kasvanud, kuid PTV/VT 
inimeste seas vähenenud. Inimeste osatähtsus, kes suhtumise halvenemisse ei usu, on reformi 
sihtrühmas ja tööandjate seas kahe aastaga suurenenud.  

Nii kogu elanikkonnas kui PTV/VT inimeste seas on hinnangud reformi tulemuslikkusele 
üldjuhul pisut kriitilisemad 50aastaste ja eakamate seas, mis ilmselt on tingitud pensionieelse 
vanuserühma nõrgemast positsioonist praegusel tööturul. Eesti- ja muukeelsete inimeste 
hinnangutes on nii kogu elanikkonnas kui reformi sihtrühmas väikesed erinevused, kuid selget 
tendentsi, et ühe rühma hoiakud oleksid teisega võrreldes läbivalt kriitilisemad, ei ilmnenud. 

Nii kogu elanikkonnas kui PTV/VT inimeste sihtrühmas on hinnangud reformi tulemuslikkusele 
keskmisest negatiivsemad Kirde-Eestis ja maalistes asulates. Kogu elanikkonnas kaldus 
suhtumine olema keskmisest negatiivsem ka Harjumaal (v.a Tallinnas), PTV/VT inimeste 
sihtrühmas aga ka Lääne-Eestis.  

Uues süsteemis töövõime hindamise läbinud inimesed on reformi tulemuslikkuse hindamisel 
vähem kriitilised kui praegused töövõimetuspensionärid.  

Tööga hõivatud PTV/VT inimesed arvavad mittetöötavate PTV/VT inimestega võrreldes 
sagedamini seda, et reform ei halvenda suhtumist VT inimestesse ega too ka reformi 
sihtrühmale liigselt lisakohustusi. Mittetöötavate PTV/VT inimeste hinnangud on mõjutatud 
vastaja enda motivatsioonist töötada, sealjuures töötada soovivad inimesed peavad reformi 
sagedamini tulemuslikuks kui need, kes töötada ei soovi. PTV/VT inimesed, kes hindavad oma 
rahalist toimetulekut heaks või eeldavad oma majandusliku toimetuleku paranemist, 
väljendavad reformi suhtes positiivsemaid vaateid kui need, kel ei piisa raha ka vältimatute 
kulutuste katteks või kes oletavad, et nende majanduslik toimetulek lähiaastatel halveneb. 

Reformi põhimõtetega kursis olevad PTV/VT inimesed on reformi tulemuslikkuse suhtes pisut 
kriitilisemad kui need PTV/VT inimesed, kes on reformist ainult kuulnud. Kõige enam lahknevad 
võrreldavate rühmade arvamused sellest, kuivõrd motiveerib reform VT inimesi tööd otsima 
ning kas reformi tulemusena VT inimeste tööhõive kasvab ning tööjõupuudus väheneb.   
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Era-, avaliku ja mittetulundussektori tööandjate arvamused TVR-i tulemuslikkusest oluliselt 
üksteisest ei erinenud. Jättes analüüsist kõrvale sisulise hinnangu andmata jätnud vastajad, 
on TVR-i põhimõtetest teadlike ja TVR-ist pealiskaudselt informeeritud tööandjate suhtumine 
reformi üldjoontes sarnane. 

10.3 Suhtumine töövõimetoetuse maksmise põhimõtetesse 

Uue teemana kaardistati 2017. a järeluuringus suhtumist töövõimetoetuse maksmise 
põhimõtetesse. Elanikkonna ja PTV/VT inimeste küsitlustes uuriti, kas vähenenud töövõimega 
inimestele makstavad töövõimetoetused peaksid vastaja arvates sõltuma inimese 
sissetulekutest, st väiksema sissetulekuga inimestele makstav toetus peaks oleks suurem kui 
kõrgema sissetulekuga inimestel.  

Põhimõtet, et väiksema sissetulekuga inimestele makstav toetus peaks oleks suurem kui 
kõrgema sissetulekuga inimestel, toetas 35% elanikest ja 28% PTV/VT inimestest. 53% 
elanikest ja 65% PTV/VT inimestest seevastu arvas, et töövõimetoetuse suurus ei 
peaks sõltuma inimese sissetulekutest. Selge arvamus puudus 13%-l elanikest ja 7%-l 
PTV/VT inimestest. 

Lisaks uuriti kõigi sihtrühmade küsitlustes suhtumist töövõimetoetuse saamise eelduseks 
olevatesse nn aktiivsusnõuetesse. Vastajaile öeldi: Osalise töövõimega inimestele 

töövõimetoetuse maksmise eeldusena on riik kehtestanud nn aktiivsusnõuded. See tähendab 

seda, et kui osalise töövõimega inimene ei tööta, õpi, kasvata last ega tegele ametlikult kellegi 

hooldamisega, on ta kohustatud Töötukassa vahendusel aktiivselt tööd otsima, et 

töövõimetoetust saada. Kas selline nõue on Teie hinnangul põhjendatud? 

Töövõimetoetuse saamise eeldusena kehtestatud aktiivsusnõudeid peab 
põhjendatuks 44% elanikest, 43% tööandjatest ja 37% PTV/VT inimestest. 
Aktiivsusnõudeid ei pea põhjendatuks 51% PTV/VT inimestest, 38% elanikest ja 24% 
tööandjatest. Selge arvamus puudus 18 protsendil elanikest, kolmandikul tööandjatest ja 12 
protsendil PTV/VT inimestest. 

 

10.4 Hinnangud reformi elluviimisele 

Kõigi sihtrühmade küsitlustes paluti vastajail, kes olid reformist kuulnud, avaldada arvamust 
ka reformi senise läbiviimise üle: kas reformi elluviimisel on olnud tõrkeid ning kui jah, siis kas 
need on lahendatud.  

Reformi läbiviimist ei osanud hinnata pooled tööandjatest, kolmandik elanikest ja viiendik 
PTV/VT inimestest. Kriitilisus reformi läbiviimisel esinenud probleemide lahendamise 
suhtes on reformi sihtrühmas ning elanikkonnas võrdsel tasemel. 45% PTV/VT 
inimestest ja kogu elanikkonnast on seisukohal, et reformi elluviimisel on olnud tõrkeid, mis 
on suures osas jäänud lahendamata. Tööandjatest jagas sama arvamust 25%. Seda, et reformi 
läbiviimisel esinenud tõrked on suures osas lahendatud, arvas 27% PTV/VT inimestest, 21% 
elanikest ja 23% tööandjatest. Vaid vähesed jagasid arvamust, et reformi läbiviimine on 
sujunud tõrgeteta – nii arvas 8% PTV/VT inimestest ning 2% kogu elanikkonnast ja 
tööandjatest (Joonis 32).  
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Kõige kriitilisemat suhtumist – et reformi elluviimisel esinenud tõrked on suures osas jäänud 
lahendamata – väljendasid nii kogu elanikkonnas kui reformi sihtrühmas keskmisest 
sagedamini maal elavad või reformi ebavajalikuks pidavad inimesed. Selge arvamus puudus 
keskmisest sagedamini muukeelsetel inimestel ning neil, kes olid reformiga kursis 
pinnapealselt. PTV/VT inimeste sihtrühmas oli kriitilisus keskmisest kõrgem ka eestikeelsete, 
Lääne- või Lõuna-Eestis elavate või 90-100% töövõimetusega PTV/VT inimeste seas. 

Joonis 32. Milline mulje on Teile jäänud töövõimereformi elluviimisest? (%, 
n=elanikkonnaküsitluse, PTV/VT inimeste küsitluse ja tööandjate küsitluse vastajad, kes on 
töövõimereformist kuulnud) 

 

 

10.5 Töövõimereformi mõju 

Lisaks TVR-i laiema mõju hindamisele sooviti kaardistada ka seda, kuivõrd mõjutab TVR 
vastajat isiklikult. Selleks esitati elanikkonna- ja PTV/VT inimeste küsitluses vastajaile 
küsimus, kui suurel määral mõjutab TVR-i elluviimine vastaja ja tema lähedaste elu järgneva 
kolme aasta jooksul. 

2017. a järeluuringu andmetel tunnetab 31% elanikest, et töövõimereformi 
elluviimine mõjutab järgneva kolme aasta jooksul neid või nende pereliikmeid 
isiklikult, sealjuures 7 protsendi arvates mõjutab TVR-i elluviimine neid olulisel 
määral ning 24 protsendi hinnangul mõningal määral. Elanikest 50 protsendi hinnangul 
ei mõjuta TVR-i elluviimine neid üldse ning 19 protsenti ei oska hinnangut anda. Võrreldes 
2015. a eeluuringuga on vähenenud nende inimeste osatähtsus, kes ei oska reformi mõju enda 
ja oma lähedaste elule hinnata, mis taas annab tunnistust kasvanud teadlikkusest. Samas 
inimesi, kes tunnetasid, et refom neid kuidagi mõjutab, oli elanike seas sama palju nii eel- kui 
järeluuringus (2015. aastal 29% ja 2017. aastal 31%) (Joonis 33). 

Elanikest, kes arvavad, et reform nende või nende lähedaste elu mõjutab, moodustavad 28% 
inimesed, kes ütlesid end olevat püsivalt töövõimetud või vähenenud töövõimega, ja 40% 
inimesed, kes ütlesid töövõimekao või vähenenud töövõimega inimesi olevat oma pereliikmete 
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või muude sugulaste seas. Inimeste seas, kes suhtuvad praegusesse TVR-i kriitiliselt, on 
keskmisest enam neid, kelle hinnangul TVR neid isiklikult puudutab.  

Joonis 33. Kui suurel määral mõjutab töövõimereformi elluviimine Teie ja Teie 
lähedaste elu järgneva kolme aasta jooksul? (%, n=kõik elanikkonnaküsitluse ja PTV/VT 
inimeste küsitluse vastajad) 

 

Reformi sihtrühmas oli inimesi, kes reformi mõju tunnetasid, ootuspäraselt oluliselt rohkem 
kui kogu elanikkonnas: 60% PTV/VT inimestest tunnetas reformi mõju endale või oma 
lähedastele, sealjuures 26% pidas mõju oluliseks ja  34% arvas, et reform mõjutab 
neid mõningal määral. 16% PTV/VT inimestest arvab, et TVR-i elluviimine ei mõjuta neid 
üldse, ning 24% ei oska TVR-i võimalikule mõjule iseendale või oma lähedastele hinnangut 
anda. Ka reformi sihtrühmas on võrreldes 2015. a eeluuringuga selge seisukohata vastajate 
osatähtsus langenud (toona ei omanud reformi mõju kohta seisukohta 38% vastajatest) ning 
selle arvelt võrdsel määral kasvanud nii nende osakaal, kes arvavad, et reform neid mõjutab, 
kui ka nende osakaal, kes reformi mõju ei tunneta.  

Uues süsteemis hindamise läbinute, st vähenenud töövõimega vastajate hinnangud sarnanesid 
töövõimetuspensionäride hinnangutega. Ka töövõimekao protsent või töövõime vähenemise 
määr PTV/VT inimeste sihtrühmas hinnanguid märkimisväärselt ei mõjutanud, üksnes 90-
100% töövõimetusega vastajad tunnetasid reformi mõju pisut harvemini. Reformi negatiivselt 
suhtuvad PTV/VT inimesed hindasid reformi mõju enda ja oma pereliikmete seisukohast 
üldjuhul suuremaks kui reformi suhtes positiivselt häälestatud PTV/VT inimesed.  
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Sissejuhatus 

Töövõimereformi (edaspidi TVR) täiemahulisest käivitumisest (2017. aasta alguses) on möödas veidi 
üle aasta ning see on just paras aeg, et vaadata, kuidas on reformi käimalükkamine läinud. Kuna 
käesolev peatükk on osa suuremast TVR-i kommunikatsiooni teemalisest uuringust, on selle peamine 
fookus TVR-i kuvandil Eesti inimeste hulgas ning teguritel, mis seda kuvandit on aidanud vormida 
selliseks nagu see parasjagu on. 

1. Töövõimereformi vajalikkus ja kuvand Eesti ühiskonnas 

Kui tuletada meelde enne töövõimereformi käivitumist läbi viidud TVR-i kommunikatsiooniuuringut, oli 
ligi 3/4 elanikkonnast ja pea 2/3 tollastest töövõimetuspensionäridest, kes olid reformist kuulnud, toona 
seisukohal, et töövõimekaoga inimeste tööturule aitamisega tegelev süsteem vajab reformimist1. 

2016. ja 2017. aastal läbi viidud kommunikatsiooniuuringutes ei küsitud eelpool viidatud uuringuga päris 
identseid küsimusi, kuid suhtumist TVR-i peegeldavad need sellegipoolest – nende inimeste osakaal, 
kes arvab, et töövõimesüsteemi muutmine on väga vajalik või pigem vajalik, on langenud ning 
vastupidisel seisukohal olevate inimeste osakaal on tõusnud (vt Joonis 1). See suundumus joonistub 
välja nii kogu elanikkonnas (kus muudatusi vajalikuks pidavate inimeste osakaal on langenud 71%-lt 
63%-ni)2 kui ka töövõimekaoga inimeste hulgas (kus vastav näitaja on langenud 68%-lt 49%-le3). 
Elanikkonna töövõimereformi suhtumise trend on ka teiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste lõikes 
ligilähedaselt sama.  

2015. aasta uuringu valguses tuleks juhtida tähelepanu veel ühele olulisele asjale – 2016. ja 2017. 
aasta uuringust võib jääda ekslik mulje, et kui 71% reformist teadlikust elanikkonnast peab 
töövõimesüsteemi muutmist oluliseks, peegeldab see valdava osa ühiskonna toetust 
töövõimereformile. Kui mõelda veelkord tagasi 2015.-2016. aasta uuringu peale, siis pidas ka sellel ajal 
muudatusi vajalikuks ca kolmveerand reformist teadlikust elanikkonnast, kuid vaid marginaalne osa (ca 

5%) arvas, et edasi tuleks minna just selle reformikavaga, mis oli selleks ajaks välja töötatud. Seega – 
vaatamata sellele, et muudatusi peeti üldjuhul vajalikuks, oli elanikkonna suhtumine TVR-i tegelikult 
küllaltki kriitiline. Kahjuks ei küsitud sedasama küsimust jätku-uuringus, kuid eeldatavalt ei oleks 
tulemused palju paremad. Kokkuvõttes tähendab see seda, et muudatuste vajaduste kõrget (mis sest, 
et langevat) hinnangut ei tohiks tõlgendada kui kõrget (mis sest, et veidi langevat) toetust praegusele 
töövõimereformile – eeldatavalt on töövõimereformi toetus oluliselt väiksem kui 63%.  

                                                      
1 Turu-uuringute AS (2016). Teadlikkus ja hoiakud vähenenud töövõimega inimeste ning töövõimereformi 

teemal – töövõimetuspensionärid, elanikkonna- ja tööandjate küsitluse koondraport - 2015/2016, lk 91.  
2 Pole välistatud, et küsimuse sõnastus on vastajaid ka veidi eksitanud – kui küsida inimeselt küsimus „Milline 

järgmistest väidetest iseloomustab kõige paremini Teie suhtumist töövõimesüsteemi muutmisse ehk 

töövõimereformi?“ ning võimaldada valida vastusevariant  “Muudatused on väga vajalikud, et aidata vähenenud 

töövõimega inimesi paremini tööturule“, siis võib osadele vastajatele tunduda, et neilt ei küsita hinnangut mitte 

selle kohta, kas TVR-iga ellu kutsutud muudatused on vajalikud, vaid hoopis selle kohta, kas TVR-i enda 

muutmine on vajalik. Sellisel juhul on muutmist väga vajalikuks või pigem vajalikuks pidavate inimeste osakaal 

pigem kriitika kui toetus käivitatud reformile.  
3 Kuna töövõimekaoga inimeste hinnangute usalduspiirid olid küllaltki laiad (vastavalt 59-77% vaatlusaluse 

perioodi alguses ja 39-59% selle lõpus), siis on toetuse languse täpset suurust keeruline määratleda – ei ole 

välistatud, et see on arvestatavalt suurem või ka väiksem kui punkthinnangute alusel esmapilgu tundub. 
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Joonis 1. Elanikkonna suhtumine töövõimesüsteemi muutmise vajadusse 

 

Märkus: Joonisel kajastatud andmed põhinevad küsimusel: „Milline järgmistest väidetest iseloomustab kõige 
paremini Teie suhtumist töövõimesüsteemi muutmisse ehk töövõimereformi?“. Vastusevariandid olid: 
a) Muudatused on väga vajalikud, et aidata vähenenud töövõimega inimesi paremini tööturule; b) Muudatused on 
pigem vajalikud, et aidata vähenenud töövõimega inimesi paremini tööturule; c) Muudatused pigem ei ole vajalikud, 
sest vähenenud töövõimega inimesi on väga raske tööturule aidata; d) Muudatused ei ole üldse vajalikud, sest 
vähenenud töövõimega inimesi ei saa tööturule aidata. Joonisel on vastusevariandid a ja b ning c ja d kokku 
grupeeritud. Tumedad jooned tähistavad punkthinnanguid, läbipaistvad värvilised koridorid nende ümber 
usalduspiire ehk vahemikku, kuhu 95% tõenäosusega hinnang jääb. 

Allikas: Teadlikkus ja hoiakud vähenenud töövõimega inimeste ning töövõimereformi teemal 2016/-

2017 – küsitlusuuring 

 

2. Tööturu arengud ja tööandjate suhtumine töövõimekaoga inimestesse 

Kui vaadata tööturgu üldisemalt (Statistikaameti ja Eurostati andmetel), on tööhõive määr viimasel 
paaril aastal olnud kasvutrendis ning 2017. aasta viimaseks kvartaliks oli 15-74 aastastest inimestest 
hõivatud 68,7%. Eurostati viimased andmed ulatuvad küll vaid 2017. aasta III kvartalini, kuid sellele 
vaatamata on ilmne, et Eesti tööhõivemäär on üks kõrgemaid Euroopa Liidus. Seega võib öelda, et töö 
leidmise võimalused on Eesti tööturul viimastel aastatel pidevalt kasvanud ning on tänaseks ühed 
Euroopa parimad.  
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Joonis 2. Tööhõivemäär Eestis ja teistes Euroopa riikides 

A. TÖÖHÕIVE MÄÄR EUROOPAS, 2017. III KVARTAL, VANUSEGRUPP 15-74 

 

 B. TÖÖHÕIVE MÄÄR EESTIS, VANUSEGRUPP 15-74 

 

Allikas: Eurostat (tabel „lfsq_ergan“), Statistikaamet (tabel „TT462“) 

Töövõimekaoga inimeste võimalused tööd leida ei ole kindlasti sama head kui Eesti inimestel 
keskmiselt, kuid ka nende töö leidmise tõenäosus on viimastel aastatel paranenud. Alljärgneval joonisel 
(vt Joonis 3) on kujutatud nende inimeste tööhõivemäär, kellel oli perioodil 2016-2018 tuvastatud mingi 
ulatusega töövõimetus4. Nagu näha, on see viimase kahe aasta jooksul märkimisväärselt paranenud, 
tõustes ligi 33%-lt 2016. aasta jaanuaris 37%-ni 2018. aasta jaanuaris. Andmetest paistab silma küllaltki 
tugev sesoonsus – hõive määr paraneb suvekuudel ning langeb nii sügisel, kui hooajalised tööd saavad 
otsa, kui ka aasta esimesel kuul – eeldatavalt on see seotud töölepingute lõppemisega aasta lõpus. 
Hõivemäärade paranemine on olnud kiirem nooremates vanusegruppides, kuid ka 60-aastaste ja 
vanemate hulgas on märgata hõivemäära paranemist. Töö leidmise võimaluste paranemist kinnitavad 
ka töövõimekaoga inimeste 2017. aasta uuringu andmed5. 

Seega võiks kokkuvõttes öelda, et kui TVR-i peamiseks eesmärgiks oli tuua töövõimekaoga inimesed 
tööturule, siis – olenemata sellest, kas see on põhjustatud TVR-i edukast käivitumisest või tööturu 

                                                      
4 Terminit „töövõimetus“ kasutatakse seetõttu, et nende inimeste töövõime hindamised tehti veel vanas 

süsteemis. 

5 Turu-uuringute AS (2018). Teadlikkus ja hoiakud vähenenud töövõimega inimeste ning töövõimereformi 

teemal - töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega inimeste, elanikkonna ja tööandjate küsitluste 

koondraport. 2017/2018, lk 45. 
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olukorra üleüldisest paranemisest – on nende hõivevõimalused reformi läbiviimise ajal mõnevõrra 
paranenud.  

Joonis 3. Töövõimekaoga inimeste tööhõivemäär 

A. TÖÖVÕIMEKAOGA INIMESTE HÕIVEMÄÄR 

 

B. TÖÖVÕIMEKAOGA INIMESTE HÕIVEMÄÄR VANUSEGRUPPIDE LÕIKES 

 

Märkus: Sotsiaalkindlustusamet edastas uuringu läbiviijatele andmed nende inimeste töötamise kohta (perioodil 
01.01.2016-31.01.2018), kellel oli perioodil 01.01.2016 – 31.12.2017 (mitte ilmtingimata kogu perioodi ulatuses) 
kehtiv töövõimetus. Oluline on silmas pidada, et sellest vaatest on väljas need töövõimekaoga inimesed, kes 
polnud enne sotsiaalkindlustusametis arvel olnud ning kes läksid esmakordsele hindamisele otse töötukassasse 
(perioodil 1.07.2016-31.12.2017). Nende inimeste kohta ei olnud autoril artikli kirjutamise hetkel andmeid. Joonis 
pärineb uurimisprojekti „Töövõimereformi finantsmudel“ raames koostatavast uuringu koostamise ajahetkel veel 

avaldamata raportist. 
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet, autori arvutused.  
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Hõivemäära kasv ei ole loomulikult ainuke teema, mis TVR-i mainet töövõimekaoga inimeste hulgas 
mõjutada võib – ei ole välistatud, et reformi tulemusena rohkem inimesi küll töötab, kuid kokkuvõttes 
on nende sissetulekud siiski vähenenud. Selle hüpoteesi kontrollimiseks käesoleva ekspertartikli autoril 
registriandmed puudusid, kuid ka siin on võimalik teisese allikana tugineda juba eelpool viidatud 2015. 
ja 2017. aasta uuringu andmetele, mille kohaselt on nende töövõimekaoga inimeste osakaal, kes 
leidsid, et nende rahaline sissetulek kas võimaldab säästa või on piisav selleks, et toime tulla, paari 
aasta jooksul mõõdukalt tõusnud (vastavalt ca 22%-lt 27%-ni).  

Kui töövõimekaoga inimeste hõivemäär on tõusnud ja ka majanduslik olukord veidi paranenud, siis 
oleks loogiline eeldada, et ka tööandjate suhtumine neisse kui väärtuslikku tööjõudu on paranenud.  

Nende tööandjate hinnangutes, kelle juures töötab töövõimekaoga inimesi (neid oli ca 31% kõigist 
vähemalt 2 töötajaga organisatsioonidest), märkimisväärseid muutusi toimunud ei ole. Kõigi tööandjate 
hoiakutes keskmiselt on märgata siiski väikest paranemist. Nii leiab 2015. aastaga võrreldes 2017. 
aastal veidi rohkem tööandjaid, et Eestis on palju töövõimekaoga inimesi, kes suudavad panustada 
ühiskonda rohkem kui seni (kasv 72%-lt 76%-ni). 

Ka töövõimekaoga inimesed ise tunnetavad, et tööandjate hoiakud on muutunud. Kui 2015. aastal arvas 
76% neist, et tööandjad pole motiveeritud töövõimekaoga inimesi tööle võtma6, siis 2017. aastaks oli 
selliseid hinnanguid 64%. Neid tulemusi kinnitavad ka tööandjate endi hinnangud, mis näitavad, et 
nende tööandjate osakaal, kelle arvates ei ole tööandjad motiveeritud töövõimekaoga inimesi tööle 
võtma, on langenud 64%-lt 58 %-ni). Nii et mõõdukat paranemist on märgata. 

Kokkuvõttes võiks veidi intrigeerivalt küsida, et kui töövõimekaoga inimeste sissetulekud ja võimalused 
tööd leida on mõnevõrra on paranenud, siis millega selgitada seda, et TVR-i maine on aja jooksul mitte 
paranenud, vaid hoopis halvenenud? Eeldatavalt tuleb TVR-i langenud maine põhjuseid otsida pigem 
sellest, kuidas on reformi elluviimine tehniliselt õnnestunud. Ei ole välistatud, et hõivemäärades ja sisse-
tulekutes toimunud mõningane paranemine on senini olnud liialt väike, et kaaluda üles asjade 
teistmoodi tegemisega kaasnevat ebamugavust. Lisaks võivad maine languse põhjused olla seotud 
sellega, kuidas on õnnestunud ühiskonna informeerimine reformiga kaasnevatest muudatustest. 

 

3. Töövõimereformi elluviimine – 2017. aastal toimunud olulisemad 

muudatused 

Töövõimereform on väga laiaulatuslik reform – ettevalmistava töö maht on suur ning mitte kõik lahen-
dused ei pruugi olla algusest peale kõige õnnestunumad. 2016. aastal, enne reformi rakendumist, 
ilmnesid mitmed probleemid7, mis tuli enne reformi käivitamist kiiresti lahendada. Need leidsid 
kajastamist ka ajakirjanduses ning omasid eeldatavalt mõju reformi kuvandi kujunemisele ühiskonnas.   

Ka pärast TVR-i täiemahulist rakendamist 2017. aastal selgusid mitmed täiendavad puudujäägid, mis 
tekitasid reformi sihtrühmas rahulolematust. Neist olulisemad, ka ajakirjanduses aktiivsemat 
kajastamist leidnud teemad, olid järgmised: 

 Paljude inimeste töövõime hindamise protsess venis, enamasti selle tõttu, et e-tervisesse ei 
olnud hindamiseks vajalikke andmeid hindamise ajaks sisse kantud. Hindamisotsuste venimise 

                                                      
6 Nende inimest osakaal, kes olid väitega: “Tööandjad pole motiveeritud vähenenud töövõimega inimesi tööle 

võtma” kas täiesti nõus või pigem nõus. 
7 Vt täpsemalt: Turu-uuringute AS (2016). Teadlikkus ja hoiakud vähenenud töövõimega inimeste ning töövõime-

reformi teemal – töövõimetuspensionärid, elanikkonna- ja tööandjate küsitluse koondraport - 2015/2016, lk 93-

94. 
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tulemusena tekkis töövõimekaoga inimeste sissetulekutesse auk – töövõimetuspensioni enam 
ei makstud ja töövõimetoetust veel ei saanud8. 

 Kõrgemat sissetulekut teenivate töövõimekaoga inimeste töövõimetoetus hakkab teatud sisse-
tuleku tasemest (1012 eurot) vähenema ning see vähendab väidetavalt motivatsiooni töötada9. 

 Töövõime hindamise süsteem on muutunud oluliselt kallimaks ning see on inimestes tekitanud 
tunde, et ressursse ei kasutata optimaalselt ning esineb ka pettusi10,11. 

 Töövõimereformi peaks toetama ka kohalike omavalitsuste teenused, kuid kohalike 
omavalitsuste võimekus ja valmisolek neid pakkuda ei ole ühtlane12. 

Lisaks eeltoodule langesid reformi käivitamise aega ka probleemid laste rehabilitatsiooniteenuste 
rahastamisega (eelarve ammendus juba aasta esimestel kuudel). Vaatamata sellele, et see ei olnud 
TVR-i osa, seovad inimesed neid ikkagi omavahel. Ühe näitena võib tuua tsitaadi MTÜ Tugiliisu juhilt  
Agne Raudmehelt13: 

„Neid reforme valmistati ette aastaid. Sinna juurde võiks käia ka elementaarne liitmine 

ja lahutamine. Reforme küll tehakse, aga inimeste peale ikkagi ei mõelda. […] Mis me 

räägime siis töövõimereformist, kui raha on otsas, et inimeste töövõimet hoida ja 

säilitada?”   

Enamus sellest kriitikast ilmus 2017. aasta esimeses pooles ning langeb hästi kokku reformi maine 
halvenemisega nii elanikkonna kui töövõimekaoga inimeste hulgas. 

Mõned probleemidest leidsid lahendamist 2017. aasta mais algatatud seadusemuudatuses14. 
Seletuskirja kohasel muudeti töövõimetoetuse maksmise tingimusi selleks, et15: 

 vältida töövõimetuspensionilt töövõimetoetusele üleminekul sissetulekuta perioodi tekkimist – 
isikule tagatakse pensionilt toetusele üleminekul sissetulek ka siis, kui tema taotluste menet-
lustähtaega on pikendatud temast olenematutel põhjusel (töövõime hindamiseks vajalikke 
andmeid ei ole kantud tervise infosüsteemi, töövõime hindamise eksperdi arvamus vajab 
täiendamist); 

 toetada osalise töövõimega isikul hariduse omandamist, makstes neile, kes kavatsevad jätkata 
hariduse omandamist pärast põhikooli või gümnaasiumi või kutseõppeasutuse või kõrgkooli 
lõpetamist, töövõimetoetust suvekuudel ka siis, kui nad ei ole töötuna arvele võetud; 

 oleks võimalik maksta töövõimetoetust ka haiglaravil või hooldusravil viibimise korral; 
 töövõimetoetuse vähendamisel võetaks õiglaselt arvesse seda, kas inimesele väljamakstud 

tasu (mille tõttu tuleks töövõimetoetust vähendada) on välja makstud õigel kuul või on mitme 
kuu tasud makstud ühes kuus korraga (sellisel juhul ei pruugi töövõimetoetuse vähendamiseks 
vajadust olla). 

                                                      
8 Ibrus, K. (2017). „Elan õhust ja armastusest.” Puuetega inimesed jäävad kuudeks ilma igasuguse sissetulekuta. 

EPL. 21.04.2017.  
9 Ibrus, K. (2016). Puudega inimesed paluvad uuelt valitsuselt töövõimereformi muutmist. EPL. 09.12.2016.  
10 Ammas, A. (2014). Töövõime hindamine läheb 20 korda kallimaks. Postimees. 23.04.2014. 
11 Ibrus, K. (2018). Töövõime hindamine on üks tulusamaid ärisid Eestis. EPL. 08.01.2018.  
12 Ibrus, K. (2017). Reform, millega pannakse inimesed kannatama. Teadlikult. EPL. 10.11.2017.  
13 Ibrus, K. (2017). Sotsiaalkindlustuse kriis: rehabilitatsiooniks mõeldud raha sai aasta kahe esimese nädalaga 

otsa. EPL.  11.04.2017.  
14 Töövõimetoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 468 SE.  
15 Töövõimetoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 468 SE seletuskiri.  
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Lisaks sellele asusid sotsiaalministeerium ja töötukassa juba 1. maist 2017 tõlgendama kehtivat 
seadust selliselt, et sellised viivitused töövõime hindamisel, mis ei ole põhjustatud toetuse taotleja poolt, 
ei tooks kaasa sissetulekuauku. Sellest teavitati sama 2018. aasta aprillis ka avalikkust16.   

Kui vaadata üldisemas plaanis seda, paljud töövõimekaoga inimesed on TVR-ist rahaliselt võitnud ja 
palju kaotanud, siis Töötukassa poolt veebruari alguses Maalehele antud selgituste17 kohaselt oli 
võitjaid18 oluliselt rohkem kui kaotajaid19. Mis puudutab kõrgema sissetulekuga inimeste 
töövõimetoetuse summa vähenemist, siis see oli reformi läbiviimisel teadlik valik. Neid inimesi, kes 
teenisid nii kõrget palka, et nad töövõimetoetust üldse ei saanud (selleks pidi inimese sissetulek 
ulatuma 1773 euroni kuus) on ca 4% kõigist osalise töövõimega inimestest20. Kuna töövõimetoetuse 
eesmärgiks on vastavalt seadusele sissetuleku tagamine21 (mitte puudest tulenevate täiendavate lisa-
kulude kompenseerimine), siis on mõistetav, et töövõimetoetuse ja teenitud palgatulu vahel peaks 
olema negatiivne seos – kui palk tõuseb, siis toetus langeb. Iseküsimus on muidugi see, kas 
töövõimekaoga inimesed peavad seaduses sätestatud eesmärki õiglaseks. Ligi 2/3 töövõimekaoga 
inimestest arvas 2017. aasta uuringus, et töövõimetoetus ei peaks sõltuma inimese sissetulekust (ehk 
teisisõnu – kõrgem sissetulek ei peaks vähendama töövõimetoetust). Kui nende nägemuses on 
töövõimetoetusel ka muid eesmärke, siis (nt juba eelpool viidatud lisakulude kompenseerimine) võib 
see mõningal määral selgitada ka negatiivseid hinnanguid TVR-ile. Paistab, et sotsiaalministeeriumi 
ning töövõimekaoga inimeste nägemused on selles küsimuses ajapikku ühtlustunud, sest käesoleva 
aasta aprillis esitles tervise- ja tööminister valitsusele täiendavaid TVR-i muudatusi, mille jõustumisel ei 
vähendaks sissetuleku suurenemine enam töövõimetoetuse suurust22.  

Kohalike omavalitsuste poolt osutatavate sotsiaalteenuste sisule ja eesmärgile kehtestati 2016. aastal 
jõustunud sotsiaalhoolekande seadusega miinimumnõuded, kuid nende mõju teenuse kvaliteedile ja 
kättesaadavusele ei ole hinnatud. Seega on keeruline öelda, kas KOV-i teenuste kvaliteet on viimasel 
ajal reaalselt paranenud. 

Töövõime hindamise kallimaks muutumise osas on antud selgitusi – peamiseks põhjuseks on see, et 
hindamine on sisulisem. Samas on hindamisel tekkinud tõesti ka mõningaid küsimusi (olukorrad, kus 
üks arst viib läbi anomaalselt suure hulga hindamisi) ning nendele on ka reageeritud – näiteks lõpetas 
töötukassa lepingu ühe suurima töövõime hindamisi läbi viiva ettevõttega Seksuaaltervise Kliinik, kelle 
poolt läbi viidud hindamised olid ühed kallimad23. Lepingu lõpetamise tagamaade kohta pikemaid 
selgitusi ei antud, mida käesoleva ekspertartikli autori hinnangul oleks parema kommunikatsiooni 
huvides siiski võinud teha. 

Kokkuvõttes võib öelda, et nii suure reformi puhul on rakendamisel esile kerkivad vead tõenäoliselt 
vältimatud – tähtis on, et neid oldaks valmis parandama. Eeltoodust võib järeldada, et vigade 

                                                      
16 Nael, M. (2017). Ministeeriumi kinnitusel vähenenud töövõimega inimesed sissetulekuta ei jää. ERR. 

21.04.2017. 
17 Alvela, A. (2018). Töövõimereform – võitjaid kaotajatest rohkem. Hindamisel peab olema täpsem. Maaleht. 

7.02.2018. 
18 2017. aastal ca 10 000 inimest, kellel oli vana süsteemi järgi 10-30% töövõimekaotus ja kes seetõttu 

töövõimetuspensioni ei saanud, kuid kes uue süsteemi järgi hakkasid saama töövõimetoetust. 
19 Ligi 3 000 inimest, kes varem said töövõimetuspensioni, kuid kelle tervislik seisund hinnati uues süsteemis 

piisavaks, et tööturul osaleda. 

20 Olgu mainitud, et 2017. aastal oli vaid 12%  (Allikas: Töötukassa, 9. veebruaril 2018 tehtud andmepäring) 

selliseid taotluseid, mille esitajaks oli eelmise süsteemi kohaselt töövõimekaoga inimene ning mille kohta 

langetati otsus, et tema töövõime ei ole vähenenud. Selliste otsuste olemasolu on ootuspärane (töövõimet 

püütakse varasemast paremini hinnata) ja nende osakaal pigem  tagasihoidlik.  
21 Töövõimetoetuse seadus, §11. 
22 Koppel, K. (2018). Kavandatav muudatus jätab töövõimetoetuse alles ka palgakasvu korral. ERR. 22.04.2018  
23 Ibrus, K. (2018). Töötukassa lõpetas ootamatult lepingu töövõime hindamise põhitegijaga. EPL. 10.01.2018  
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parandamisega ka tegeletakse. Sellele vaatamata on eelpool mainitud probleemide näol tõenäoliselt 
tegemist olulise põhjusega, miks TVR-i maine 2017. aasta esimesel poolaastal langes (vt Joonis 1).  

 

4. Töövõimereformi teemaline kommunikatsioon 

Üheks töövõimereformi rakendajatele ajakirjanduses tehtud etteheiteks oli ka see, et paljudel töövõime-
kaoga (eriti vaimupuudega) inimestel ei ole jätkuvalt selget arusaama, kuhu tuleb uue süsteemi puhul 
pöörduda ning mis õigused neil on24. 

Seda, milline on töövõimekaoga inimeste teadlikkus TVR-ist, uuriti nii 2015. aastal toimunud TVR-i 
kommunikatsiooniuuringus kui 2017. aasta jätku-uuringus. Üldjoontes võib öelda, et võrreldes 2015. 
aastaga on inimeste endi hinnang sellele, kui hästi nad TVR-iga kursis on, märgatavalt paranenud – 
neid töövõimekaoga inimesi, kes leidsid, et on reformi ja selle üksikasjadega hästi kursis või teavad 
üldjoontes töövõimereformi põhimõtteid, on varasema ca 18% asemel nüüd 48%. Ka elanikkonnas 
tervikuna on paranemine märgatav (vastavalt 15%-lt 27%-ni).  

Eeltoodu ei tähenda muidugi seda, et ei eksisteeriks inimesi, kes jätkuvalt ei ole TVR-i põhimõtetega 
kursis. Kuigi valdava osa uuringus käsitletud TVR-i detailidega olid kursis rohkem kui pooled 
töövõimekaoga inimesed, siis näiteks seda, et uues süsteemis sõltub töövõime toetus inimese 
sissetuleku suurusest, teadis neist vaid 32%. Ei ole välistatud, et see teema ei ole paljude töövõime-
toetuse taotlejate jaoks nende madala sissetuleku tõttu lihtsalt oluline (töövõimetoetus hakkab 
vähenema siis, kui inimese sissetulek ületab 1012 eurot), ent sellele vaatamata on tegemist töövõime 
toetuse suuruse kujunemise olulise üldprintsiibiga ning selle mitteteadmine viitab sellele, et ka 
olulisemate detailide osas on inimeste teadmistes lünkasid (huvitaval kombel oli kogu elanikkonna 
teadlikkus eeltoodud teemast isegi veidi kõrgem, ulatudes 2017. aastal 39%-ni).  

Seega on inimeste teadlikkus võrreldes reformi käivitamisele eelnenud perioodiga kindlasti paranenud, 
iseküsimus on tõesti see, kas praegust taset võiks lugeda piisavaks. Käesoleva ekspertarvamuse autori 
hinnangul ei ole tõenäoliselt mõistlik eeldada, et inimesed, kes reformiga vahetult kokku puutunud ei 
ole (nt need, kes peavad minema oma töövõimet hindama alles aastate pärast), oskavad juba täna 
vastata kõigile töövõimereformi detaile puudutavatele küsimustele ning töövõimekaoga inimeste 
teadlikkust töövõimereformis võiks lugeda pigem heaks. 

Siinkohal oleks järgmiseks loogiliseks sammuks vaadata, mida on reformi elluviijad inimeste teadlik-
kuse parandamiseks ette võtnud. Sotsiaalministeeriumi poolt analüüsi läbiviijatele antud selgituste 
kohaselt on TVR-i alases kommunikatsioonis peamised osapooled sotsiaalministeerium ja töötukassa. 
Mõningane roll on kommunikatsioonitegevustes ka sotsiaalkindlustusametil, kes teavitab inimesi 
sellest, et nende pikaajalise töövõimetuse periood hakkab läbi saama ning et töövõime hindamiseks 
tuleks pöörduda töötukassasse. 

Ministeeriumi ülesandeks on poliitikavalikute kommunikatsioon ning avalikkusele ja tööandjatele 
suunatud teavituskampaaniad. Töötukassa ülesandeks on reformi rakenduslike küsimuste 
kommunikatsioon, sh osutatud teenuste, töövõime hindamiste jm tulemuste regulaarne avalikustamine.  

Ministeeriumi TVR-i alaste teavitustegevuste ulatus on olnud küllaltki lai ning kasutatud on erinevaid 
kanaleid. Kõik olulisemad teabekanalid paistavad paigas olema: 

 Üldinfot töövõimereformi kohta kajastab sotsiaalministeeriumi kodulehekülg. Lehekülg 
jagab informatsiooni nii töövõimereformi puudutavate üldisemate teemade (nt miks seda 
reformi üldse vaja on) kui detailsemate küsimuste kohta (nt kuidas arvutatakse töövõimetoe-
tuse suurust). Leheküljel on ka viited töötukassa ja sotsiaalkindlustusameti lehekülgedele, kus 
jagatakse täpsemat informatsiooni reformi erinevate aspektide kohta. See (detailsem) info on 
siiski ka vähemalt osaliselt dubleeritud sotsiaalministeeriumi kodulehel. 

                                                      
24 Ibrus, K. (2017). Reform, millega pannakse inimesed kannatama. Teadlikult. EPL. 10.11.2017.  
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 Tele- ja raadioeetris avaldatud materjalid olulisemate TVR-i puudutavate teemade kohta 
– video ja raadioklipid valmisid eraldiseisva projekti raames ning olid 2016. aasta juunis, juulis, 
detsembris ja 2017. aasta jaanuaris eetris ERR-i kanalite kultuuriteadetes. Samad materjalid 
on üleval ka sotsiaalministeeriumi kodulehel. Eraldi võiks siinkohal välja tuua 2017. aastal 
toimunud laiema teavituskampaania „Ära põe“25, mis ei keskendunud TVR-i detailidele, vaid 
positiivsete hoiakute kujundamisele töövõimekaoga inimeste suhtes (kampaania jõudis ligi 700  
tuhande inimeseni). Samuti võiks välja tuua ETV telesaate „Iseolemine“. Lisaks eeltoodule on 
käidud TVR-i detaile selgitamas jooksvalt ka erinevates raadiosaadetes. 

 Infopäevad – erinevaid infojagamise üritusi on olnud mitmeid, suurema kampaaniana võiks 
välja tuua üheksa infopäeva korraldamise Eesti erinevates piirkondades, mida korraldas 
sotsiaalministeerium, kuid kus osalesid ka sotsiaalkindlustusamet ja töötukassa. Toimusid 
töötoad, kus selgitati TVR-i olulisemaid detaile. Teave infopäevadest oli kajastatud nii Sotsiaal-
ministeeriumi kodulehel, sotsiaalmeedias kui ka reklaamina maakondlikes ning üleriigilistes 
ajalehtedes ja kohalikes ning suuremates raadiotes.  Infopäevad toimusid 2016. aasta 11. 
oktoobrist kuni 2. novembrini ehk vahetult enne TVR-i täiemahulist rakendumist. Infopäevad 
toimusid edasi ka 2017. aastal kohtumistena töövõimekaoga inimestega 
esindusorganisatsioonides erinevates maakondades. 

 Artiklid meediaväljaannetes TVR-iga seonduvatel teemadel – enamasti on artiklid 
avaldatud sotsiaalministeeriumi ajaveebis26 ning neid on jagatud online-väljaannetele.  

 Osalemine puuetega inimeste Facebooki grupis27 toimuvates aruteludes – eriti intensiivne 
periood 2017. aasta esimestel kuudel (vahetult TVR-i täiemahulise rakendumise järel), kuni 
Töötukassa lõi ka enda kanali sellise klienditoe pakkumiseks. Koostöö nimetatud Facebooki 
grupiga jätkub siiani. 

 Tööandjate suunalised tegevused – peamisena võiks välja tuua sotsiaalministeeriumi ja 
Tööandjate Keskliidu vahel sõlmitud koostöölepingu, mille tulemusena käivitas Tööandjate 
Keskliit 2017.a teisest poolest Tööandjate Ühisuse.   

Ka töötukassa poolelt vaadatuna on nende kommunikatsiooni fookus olnud veidi kitsamalt TVR-i 
rakendamisel. Ka siin saab välja tuua mitmed infokanalid: 

 Koduleht – koduleht annab küllaltki detailse ülevaate TVR-i rakenduslikust poolest, kattes nii 
töövõime hindamise, töövõimetoetuse kui töövõimekaoga inimestele ja nende tööandjatele 
pakutavate teenuste alast infot. Lisaks teksti kujul esitatule on teenusekirjeldused varustatud 
ka audiofailidega ning mõningatel juhtudel ka videoklippidega. Töövõimereformi alamlehte 
vaadati 2017. aasta 94  tuhat korda, 2016. aastal ca 56 tuhat korda.  

 Töömessid – see on töötukassa jaoks üks olulisemaid kanaleid oma teenuste kohta info 
jagamisel. Töömessid on toimunud regulaarselt juba enne töövõimereformi käivitamist, 2016 ja 
2017. aastal on nendel toimunud töötubades käsitletud ka TVR-iga seonduvaid küsimusi28.  

 Seminarid teenusepakkujatega – kuna töötukassa ülesandeks on TVR rakendusliku poole 
korraldamine, siis on oluline osa teadlikkuse tõstmisel suunatud tegevusest seotud ka 
töövõimekaoga inimestele tööturuteenuseid pakkuvate partnerite informeerimisega. 
Seminaridel tegeletakse muuhulgas nt parimate praktikate jagamise ning teenuse kohta 
saadud tagasiside läbi arutamisega. 

 Sisuturundustegevused – artiklid (aga ka videoklipid ja nt TVR teemaline mälumäng) võrgu-
väljaannetes erinevatest töövõimereformi puudutavatest teemadest. Artiklite vaadatavust on ka 
jooksvalt järgitud – nii näiteks oli Õhtulehes 2016. aasta keskel ja 2017. aasta alguses ilmunud 
artiklil „Kellel on õigus töövõimetoetusele ja kellel mitte?“ ca 23 tuhat vaatamist. Samas on 
erinevate teemade vaadatavus loomulikult erinev, nt videoklippi teemal „Kuidas hinnatakse 

                                                      
25 “Ära põe” kampaania koduleht http://www.tegijad.ee. 
26 Sotsiaalministeeriumi blogi: https://somblogi.wordpress.com. 
27 Grupi nimi on „Puuetega inimeste inimõigused (töövõimereformist, kuid mitte ainult)“, sellel on ca 1 800 liiget. 
28 Vaata täpsemalt: http://www.toomess.ee/avaleht. Näiteks 2017. aastal toimus Eesti eripaigus 20 töömessi.  
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töövõimet?“ vaatas vaid 1000 inimest. Õhtulehe juures olevat töövõimereformi teemalehte29 on 
külastatud ca 87 tuhat korda. 

 Otsepostitused tööandjatele – kuna alates 1. juulis 2016 saab tööandja taotleda 
töövõimekaoga inimese sotsiaalmaksu hüvitamist töötukassalt, siis korraldas töötukassa ka 
sellekohase teavituskampaania, mille käigus otsepostitati info muutunud regulatsiooni kohta ca 

20 tuhandele tööandjale.  
 Töötukassa Facebooki grupp –  töötukassal on töövõime reformi puudutavatele küsimustele 

vastamiseks ka oma Facebooki grupp, millel on ca 800 liiget. 

Lisaks sotsiaalministeeriumile ja töötukassale suhtleb töövõimekaoga inimestega ka kolmas 
institutsioon – sotsiaalkindlustusamet. Kuna varem toimus töövõimetuse määramine sotsiaalkindlus-
tusametis, saadab enne töövõimetusperioodi lõppemist vastavasisulisi teatisi (koos juhistega, kuhu 
pöörduda töövõime hindamiseks) välja sotsiaalkindlustusamet. Teated saadetakse personaalselt igale 
töövõimetule inimesele. Kuna teatis sisaldab delikaatseid isikuandmeid, siis ei ole võimalik seda infot 
tavakirjaga inimestele edastada. Seetõttu kasutatigi 2016. ja 2017. aastal info edastamiseks vaid 
tähitud kirja (kokku saadeti kahe aasta jooksul vastavasisulisi teatisi ca 43 tuhandele inimesele).  

Samas on tähitud kirjale järgi minemine töövõimekaoga inimestele sageli tülikas ning alates 2018. 
aastas saadetakse neile, kelle kohta on olemas elektroonilised kontaktandmed, teatis e-kirja teel, 
teistele tähitud kirjaga (eeldatavalt on e-posti võimalik kasutada ca 40% juhtudest30). Teatise sisu on 
koordineeritud nii sotsiaalministeeriumi kui töötukassaga.  

Kokkuvõttes võib öelda, et kogu TVR-i alane teavitustegevus on küllaltki laiapõhjaline ning TVR-i alase 
informatsiooni puudust või halba kättesaadavust on reformi elluviijatele küllaltki keeruline ette heita. 
Pigem on informatsiooni ehk liiga palju erinevate institutsioonide kodulehekülgedel dubleeritud 
(enamasti veidi erinevas formaadis), mis võib tekitada lugejas mõningast segadust. See probleem ei 
saa siiski olla väga suur. Eraldi küsimus on see, kas sihtgrupp tunnetab talle edastatud informatsiooni 
enda informeerimisena. Vaatamata sellele, et sotsiaalkindlustusamet on otsepostitanud praktilist TVR-
i alast infot (nt millal ja kuhu tuleb pöörduda) pea pooltele töövõimekaoga inimestele, arvas vaid 8% 
2017. aasta uuringule vastanud töövõimekaoga inimestest, et nad on saanud otsepostituse teel TVR-i 
alast teavet. Järgnev võib kõlada pentsikult, kuid pole välistatud, et inimestes informeerituse tunde 
tekitamiseks tuleb lisaks praktilisele informatsioonile informeeritavatele ka selgelt öelda, et: 
„Käesolevaga informeeritakse teid TVR-ist“.  

Ekspertartikli autorile jääb ka veidi segaseks, miks ei võiks olukorras, kus töövõimekaoga inimestega 
tegelemine liigub üle sotsiaalkindlustusametist töötukassase tegeleda nende personaalse 
teavitamisega nii töövõimetusperioodi lõppemisest kui TVR-i erinevatest aspektidest töötukassa. 
Autorile nii töötukassa kui sotsiaalkindlustusameti poolt antud selgituse kohaselt on selle põhjuseks 
isikuandmete kaitse alased probleemid ning sellel teemal on konsulteeritud ka andmekaitse 
inspektsiooniga. Isikuandmete kaitse on kahtlemata oluline teema, kuid antud hetkel on siiski keeruline 
mõista, mida on sihtgrupil võita sellest, et töötukassa peab oma sõnumeid edastama neile läbi 
sotsiaalkindlustusameti.  

Eraldi tähelepanu väärib ka nn kriisikommunikatsioon. 2017. aasta esimesel poolaastal sai 
töövõimereform tugeva kriitika osaliseks. See kriitika oli arvestatavas osas tingitud reformi sisulistest 
puudujääkidest, millele jooksvalt (seadusemuudatustega) ka reageeriti. Iseküsimus on see, kas ja kui 
hästi õnnestus seda avalikkusele kommunikeerida. Planeeritavate seadusemuudatuste kohta avaldati 
mitmeid pressimaterjale, seega ei oleks aus öelda, et selleteemalist kommunikatsiooni ei olnud. Kriitilise 
poole pealt võiks aga välja tuua selle, et nii suure reformi puhul oleks tõenäoliselt mõistlik, et nii 
töötukassas kui sotsiaalministeeriumis oleks TVR-i kommunikatsiooniga tegelemiseks konkreetne 
inimene, kelle tööajaressurss võimaldaks (eriti just reformi käivitusfaasis) jooksvalt üles kerkivate 
väljakutsetega tegelda. Reformi käivitamise faasis olid teavitustegevuste üldisemad plaanid olemas 

                                                      
29 Vaata täpsemalt: https://www.ohtuleht.ee/teemalehed/toovoimereform. 
30 Allikas: Sotsiaalkindlustusamet. 
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ning samuti ka nende eest vastutavad inimesed, kuid valdaval osal 2017. aastast neid positsioone kas 
ei õnnestunud mehitada või otsustati sellest loobuda. Võimalik, et piisavate ressursside olemasolu 
korral oleks see kommunikatsioon saanud olla tõhusam.  

Samas on oluline silmas pidada ka seda, et negatiivse uudise müügipotentsiaal on üldjuhul oluliselt 
tugevam kui positiivse uudise oma. Seda ilmestavad hästi töötukassa poolt antud selgitused, mille 
kohaselt negatiivsete uudiste ja jooksvalt avaldatavate rutiinsete positiivsete uudiste loetavus on väga 
erinev, seda negatiivsete uudiste kasuks. Seega on rutiinsete positiivsete uudistega sellest, et asjad 
toimivad nii nagu nad peavad, keeruline laiema lugejate auditooriumini jõuda.  

 

5. 2015.-2016 aasta kommunikatsiooniuuringu soovitustest 

2015. aastal läbi viidud esmases kommunikatsiooniuuringu tulemuste kokkuvõttes tegin eksperdina 
kommunikatsiooni paremaks suunamiseks ka mõningaid soovitusi, millest üheks olulisemaks oli töö-
võimekaoga inimesteni jõudmiseks sobilike infokanalite kasutamine. Peamise täiendusena sellel ajal 
juba kasutuses olevatele kanalitele tõin välja otsepostituse kasutusse võtmise vajaduse. See leiabki 
täna sotsiaalkindlustusameti poolt TVR-i kontekstis laiaulatuslikku kasutamist – kõik inimesed, kelle 
töövõimetuse periood hakkab läbi saama ning kes peaks seetõttu tulema töötukassase töövõime 
hindamisele, saavad vastavasisulise personaalse teate.  

Tähelepanu juhtisin ka sellele, et sõnumite sisu peaks olema sihtgrupile võimalikult arusaadav. Ka 
sellega on päris põhjalikult tegeletud. Töötukassa kodulehekülg mõjub esmapilgul küll informatsiooniga 
veidi üleküllastatuna, kuid töövõimereformi puudutav info on kompaktselt kajastatud ühe rubriigi all31, 
kus käiakse läbi kõik olulisemad teemad alates töövõime hindamisest ja lõpetades töövõimekaoga 
inimestele pakutavate tööturuteenustega. Infot on esitatud mitmel erineval moel – töövõime hindamise 
ja töövõime toetuse aluste selgitamiseks on loodud lihtsalt jälgitavad animatsioonid32, lisaks teksti kujul 
esitatud informatsioonile on sissejuhatav info kuulatav ka helifailina. Kasutusel olevate kanalite arv on 
samuti küllaltki lai, mis võimaldab nendel, kes soovivad TVR-i kohta saada inimeselt-inimesele 
edastavat infot, osaleda nt töömessidel või seminaridel, küsimusi saab küsida Facebooki grupis ning 
täiendavate selgituste saamiseks saab pöörduda ka töötukassa poole.  

Soovituste hulgas oli ka oponentide kriitikale kiiresti ja võimalikult täpne vastamine – ka seda on püütud 
teha, kuigi tagantjärgi on küllaltki raske saada head pilti sellest, kui suurele osale kriitikast  on vastatud 
ning kui kiiresti on see vastamine toimunud. Jooksvat aruandlust selle üle eraldiseisvalt ei peeta ning 
kuna kriitikale vastamist saab eeldada mitmelt institutsioonilt, siis ei ole välistatud, et mõned teemad 
maanduvad n-ö kahe asutuse (sotsiaalministeeriumi ja töötukassa) vahele. Kui palju seda juhtub, on 
küllaltki keeruline öelda. 

Üldkokkuvõttes on eelmises uuringus tehtud soovitused leidnud kasutamist.   

Järeldused ja soovitused 
Elanikkonna suhtumine töövõimereformi oli 2015. aastal kriitiline ning 2016. ja 2017. aasta jooksul on 
see liikunud pigem halvemuse poole, seda vaatamata sellele, et arengud tööturul ning seal hulgas ka 
töövõimekaoga inimeste tööhõivemääras on olnud positiivsed ning paranenud on ka töövõimekaoga 
inimeste hinnangud oma majanduslikule seisule. Tööandjate hinnangud töövõimekaoga inimeste kui 
töötajate osas ei ole võrreldes 2015. aastal läbi viidud uuringuga märkimisväärselt muutunud.  

                                                      
31 Töötukassa töövõimereformi alamrubriik: https://www.tootukassa.ee/toovoimereform. 
32 Vaata näiteks:  

Töövõime hindamine - https://youtu.be/Z2uSS5xuNIk,   

Töövõimetoetus - https://youtu.be/L10o0fjokE4.  
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Suurte reformide elluviimisel tekib ikka vigu, mis vajavad jooksvalt lahendamist. Töövõimereform ei ole 
erandiks ning osad esile kerkinud probleemid on põhjustanud sihtgrupile arvestatavaid ebamugavusi 
(nt töövõimehindamise venimine, sellest tulenev viivitus töövõimetoetuse väljamaksetes). Suure tõe-
näosusega on need probleemid ja nende aktiivne kajastamine meedias peamiseks põhjuseks, miks 
reformi kuvand ei ole reformi algusajaga võrreldes paranenud, vaid halvenenud. Samas on reformi 
vähene populaarsus seotud ka sellega, et reformi üheks eesmärgiks on töövõimekaoga inimesi rohkem 
tööturule tuua ning mitte kõik sihtgruppi kuuluvad inimesed ei ole veendunud, et see on teostatav. 
Võimalik, et kõik pole sellest ka huvitatud. Sellest tulenevalt ei tundu neile kogu reform mõistlik – milleks 
tegeleda asjadega, millest kasu ei sünni? Reformi mainele ei mõju positiivselt ka see, et mingi osa 
nendest, kes varem said töövõimetuspensioni, enam töövõimetoetust ei saa — kas selle tõttu, et nende 
töövõime ei ole uue süsteemi järgi hinnates vähenenud või ei ole nad aktiivsusnõudeid täitnud. 
Inimestelt raha ära võtmine ja aktiivsuse nõudmine ei kasvata üldjuhul populaarsust.  

Samal ajal on töövõimereformi alane teavitustegevus olnud laiapõhjaline ning informatsiooni puudus 
või halb kättesaadavus ei saa olla väga suureks probleemiks. Kõiki töövõimekaoga inimesi teavitatakse 
personaalselt mitu kuud ette sellest, et nende püsiva töövõimetuse periood hakkab läbi saama ning 
millal ja kuhu tuleb neil pöörduda selleks, et lasta oma töövõimet hinnata. Edasi on igal inimesel võimalik 
juba endale kõige paremini sobivast kanalist (nt töötukassa koduleht, töömesside kaudu korraldatavad 
seminarid, töötukassa Facebooki grupis toimuv arutelu) saada täiendavat infot.  

Töövõimereformi kommunikatsiooni arenguvõimalusena võib välja tuua selle, kui edukalt on 
õnnestunud ajakirjanduses töövõimereformi kritiseerinud artiklitele reageerida või isegi neid ennetada. 
Ühest küljest on ilmne, et negatiivne sõnum müüb paremini kui neutraalsel toonil antud selgitused selle 
kohta, miks üks või teine viga tekkis või kuidas on plaanis seda parandada. Kui negatiivse uudise 
põhjuseks on sisuline probleem, siis ei saagi seda väga positiivses valguses näidata.  

Reformi pikaajalise maine tõstmiseks oleks mõistlik läbi mõelda süstemaatiline reformi 
tulemuste kajastamise plaan. Kui kasvuraskused on ületatud ning reformi tulemusena saavad 
töövõimekaoga inimesed tõesti paremini tööle, siis tuleks seda pidevalt ja erinevate nurkade alt 
kajastada – see puudutab nii ülevaatlikku statistikat, mis annab hea pildi reformi efektiivsusest oma 
eesmärkide täitmisel, kui ka lugusid töövõimekaoga inimestest, kes vaatamata sellele, et nad olid 
esialgu skeptilised, said töötukassa abil tööle ja on sellega rahul.  

Tänase seisuga ei ole ei töötukassas ega sotsiaalministeeriumis inimest, kelle ülesandeks oleks ainult 
töövõimereformi teemadega tegelemine33. Olukorras, kus reform on käivitunud ja kõik kulgeb 
plaanipäraselt, puudub selleks vajadus, kuid täna ja lähimatel aastatel vajaks mainekujundus 
tõenäoliselt lisajõudu nii selleks, et kommunikeerida reformi tõhusust algsete eesmärkide valguses 
kui selleks, et selgitada reformi elluviimisel ilmnevate probleemide lahendamiseks ette võetavad kui 
ettevõetud samme. 

Sotsiaalministeerium ja töötukassa peaksid uuesti omavahel kokku leppima selgema kommuni-
katsioonialase koostöö. Vaatamata sellele, et üldine tööjaotus on paigas, on nägemused sellest, 
kuidas reformi igapäevast rakendamist Eesti üldsusele kajastada, veidi erinevad. Töötukassa on 
keskendunud eeskätt reformi rakendamisele ning tööotsijatele vajaliku teabe jagamisele. Vastatakse 
ka ajakirjanike küsimusele ja korrigeeritakse ekslikku informatsiooni, kuid spetsiaalselt positiivse 
kuvandi loomist taotlevate  meediamaterjalide loomisega üldjuhul ei tegeleta. Sotsiaalministeeriumi 
ootus on, et ka töötukassas tegeletaks aktiivselt ka positiivse maine kujundamisega läbi reformi 
rakenduslike tulemuste kommunikatsiooni. Need seisukohad ei ole teineteisega vastuolus – 
sotsiaalministeeriumi taotlus ei ole jagada mittetõest informatsiooni, vaid tuua (muuhulgas) 
süstemaatiliselt meediapilti seal täna domineerivate negatiivse tooniga sõnumite kõrvale ka jooksvat 
informatsiooni sellest, mis on hästi läinud. Töötukassa ei paista praeguse seisuga aga lugevat positiivse 

                                                      
33 Olgu siiski mainitud, et sotsiaalministeerium korraldanud oma kommunikatsioonis tööd ümber nii, et meeskonnas 
on üks inimene, kelle ülesanne on hallata erivajadustega inimestega seotud teemasid tervikuna, sh 
töövõimereformi. See võimaldab vaadata tervikpilti kõigist puudega inimestega seotud teemadest. 
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kuvandi loomisega tegelemist oma ülesandeks. Tõenäoliselt oleks mõistlik kommunikatsioonikava 
töötukassa ja ministeeriumi vahel uuesti läbi arutada — positiivsete arengute ja õnnestumiste 
süstemaatiline toomine meediapilti võiks pikas perspektiivis siiski aidata reformi kuvandit parandada 
ning see aitaks kaasa ka reformi sisulisele rakendumisele. 
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LISAJOONISED. Teadlikkus reformi detailidest 

  

Märkus: Teadlikkuse hindamiseks tutvustati vastajatele väitepaare, millest üks väide oli tõene ja teine väär. 
Joonisel on kajastatud tõeste väidetega nõustunute osakaal. Tumedad jooned tähistavad punkthinnanguid, 
läbipaistvad värvilised koridorid nende ümber usalduspiire ehk vahemikku, kuhu 95% tõenäosusega hinnang jääb. 

Allikas: Teadlikkus ja hoiakud vähenenud töövõimega inimeste ning töövõimereformi teemal 2016/2017 
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