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Sissejuhatus 
 

Transpordi- ja kommunikatsioonivahendite kiire arenguga viimastel kümnenditel on oluliselt 

kasvanud inimeste mobiilsus. Igal Euroopa Liidu kodanikul on õigus elada ja töötada mõnes 

teises EL-i liikmesriigis. Euroopa-sisene ränne on muutunud 21. sajandil üha lühiajalisemaks, 

mis on toimunud tänu Schengeni ruumi laienemisele, avatud tööturupoliitikale ja lihtsustatud 

asjaajamisele (Anniste 2011). Potentsiaalsete töömigrantide seas on levinud soov töötada 

välismaal vaid lühikest aega, kuid korduvalt. Euroopa Liidu poliitika soosib üha enam 

lühiajalist rännet, kuna see muudab ühise tööturu paindlikumaks ning püsiva iseloomuga 

migratsioonil on kõrge sotsiaalne hind (Eamets & Philips 2004).  

Eestile kui migratsiooni lähteriigina on Euroopa tööturupoliitikad ja eestimaalaste 

rändekäitumine aktuaalseks teemaks, kuna see mõjutab tööhõivet, majanduse arengut ja võib 

põhjustada ajude äravoolu. Eesti on viimase kahe kümnendiga teinud läbi olulised muutused 

ning üha lihtsam on eestimaalastel välismaal töötada. Seda soosib jätkuvalt suur 

palgatasemete erinevus Eesti ja Euroopa Liidu vanade liikmesriikide vahel. Kasvanud 

rändevoogudega on ka migratsiooni uurimine muutunud üha populaarsemaks. Nii Eestis kui 

ka mujal maailmas viiakse läbi ulatuslikke küsitlusi ja uuringuid rände uurimiseks 

(Statistikaamet 2009, OECD 2011). Tavapärasteks jälgitavateks teguriteks seejuures on 

majanduslikud ja sotsiaal-demograafilised näitajad, kuid harvem pööratakse tähelepanu rände 

lähtekohtade geograafia uurimisele. 

Töö eesmärk on välja selgitada, kuidas varieerub ajutiselt välismaal töötavate eestimaalaste 

elukohtade jaotus Eestis sihtriikide lõikes ning millist mõju avaldavad seejuures sotsiaal-

demograafilised ja majanduslikud näitajad. Uurimuses kasutati mobiilpositsioneerimise 

andmeid, mis põhinevad rändlusteenuse ehk roaming andmestikul. Ajutiste välismaal 

töötajatena käsitletakse antud töös vähemalt 183 päeva aastas välismaal rändlusteenust 

kasutanud eestimaalasi. Eesmärgi täitmiseks uuriti sihtriikide kaupa, kuidas erineb 

töömigrantide geograafiline jaotus maakondlikus lõikes ja vaadelduna asustussüsteemi 

hierarhias. Sotsiaal-demograafiliste seaduspärasuste tuvastamiseks uuriti välismaal töötajate 

soolisi, vanuselisi ja kasutatavast keelest lähtuvaid erinevusi rände lähtekohtade ja sihtriikide 

lõikes. Viimaks võrreldi majanduslike näitajate alusel välismaal töötajate osakaalu 

omavalitsustes. 
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Antud töö uurimisküsimused on järgmised. 

1. Kas erinevates riikides töötajad erinevad geograafilise päritolu poolest? 

2. Kas erinevates riikides töötajad erinevad soo, vanuse ja keele alusel? 

3. Kas töömigrantide osakaal omavalitsuses sõltub brutopalgast ja tööpuudusest? 

Uurimus koosneb viiest peatükist. Esimeses osas antakse ülevaade töömigratsiooni 

puudutavatest mõistetest, valitsevatest teooriatest ja esinevatest seaduspärasustest. Teises 

peatükis tutvustatakse mobiilpositsioneerimist, kasutatud andmestikku ja analüüsi metoodikat. 

Tulemuste osas tuuakse välja uurimuse olulisemad jaotused ja seaduspärasused, mis esinevad 

töömigrantide seas. Arutelu osas diskuteeritakse saadud tulemuste üle ja ilmnenud erisuste 

võimalike põhjuste üle. Kokkuvõttes püütakse vastata sissejuhatuses püstitatud 

uurimisküsimustele ja tuuakse välja üldistatult töö tulemused. 
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1. Teoreetilised lähtekohad 
 

1.1. Mobiilsus ja migratsioon 
 

Rahvastikugeograafias mängib olulist rolli lisaks sündide ja surmade statistika analüüsimisele 

ka inimeste rände uurimine. Indiviidide mobiilsus võib seisneda nii lühiajalistes liikumistes 

ühest linnaosast teise kui ka kaugeleulatuvates internatsionaalsetes rännetes. Mobiilsuse 

mõiste alla mahuvad liikumised alates igapäevasest töörändest kuni kontinentidevahelise 

migratsioonini. 

Migratsiooni defineerivad paljud autorid ja riigid erinevalt. Vahet tehakse distantsi ja kestuse 

osas. ÜRO määratleb migrandid kahte gruppi.  

1. Pikaajalised migrandid ehk inimesed, kes kolivad vähemalt üheks aastaks riiki, mis ei ole 

nende tavapärane elukoht. 

2. Lühiajalised migrandid ehk inimesed, kes kolivad 3−12 kuuks riiki, mis ei ole nende 

tavapärane elukoht. Selle klassifikatsiooni alla ei kuulu indiviidid, kelle riigis viibimise 

eesmärkideks on puhkus, sõprade ja sugulaste külastamine, äritegevus, ravi või palverännak 

(UN 1998). 

Migratsiooni saab jagada mitmete kriteeriumite abil gruppideks: poliitiline ja majanduslik, 

vabatahtlik ja sundmigratsioon, legaalne ja illegaalne. Seoses globaliseerumisega ja 

transpordivõimaluste arenemisega on migratsioonisurve ja põhjused mitmekesistunud (Cloke 

et al 2005). Rahvusvaheline migratsioon on üha süvenev trend. Kui veel aastal 1985 elas 

rohkem kui 105 miljonit inimest kogu maailmas väljaspool oma kodumaad, siis aastaks 2005 

kasvas nende inimeste hulk juba üle 200 miljoni. Aastal 2000 elas Euroopa Liidu riikides 56 

miljonit inimest, kes ei olnud pärit maalt, milles nad resideerusid (Penninx et al 2006). 

Rände põhjustest rääkides tuuakse esile tõmbe- ja tõuketegurid ehk asjaolud, mis teevad 

sihtriigi atraktiivseks, ning ettekäänded, miks päritolumaalt lahkuda. Tõuketeguriteks võivad 

näiteks olla sõda, tööpuudus, ikaldus, põud, poliitiline tagakiusamine, sunnitöö, 

looduskatastroofid, diskrimineerimine, saaste, poliitilise ja religioosse vabaduse puudumine, 

halb tervishoiu olukord. Tavalisteks tõmbeteguriteks on paremad töövõimalused, paremad 

elutingimused, poliitiline ja religioosne vabadus, haridus, parem tervishoid, hea kliima, 

turvalisus, peresidemed (Lee 1966). 
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Sundmigratsiooni põhjusteks võivad olla eespool mainitud faktorite seast need, mis muudavad 

inimestele piirkonnas elamise kas raskeks või ohtlikuks. Pagulasena defineeritakse inimest, 

kel on põhjendatud hirm tagakiusamise vastu, mille põhjusteks võivad olla rass, religioon, 

rahvus või kuulumine kindlasse sotsiaalsesse või poliitilisse gruppi. See definitsioon ei haara 

kaasa looduskatastroofidega ja kliimaga seotud pagulust, mida peetakse selle sajandi 

esilekerkivaks probleemiks seoses globaalse kliima muutusega (Cloke et al 2005). 

Pagulasrände kõige tavalisemateks põhjusteks on sõjad, mässud ja terrorism. Üks 

markantsemaid ja hiljutisemaid näiteid on Afganistan. Sundränne riigist algas juba 

Nõukogude−Afganistani sõjaga, mil toimus esimene suur väljarändelaine. Jätkunud kodusõda 

ja 2001. aastal alanud konflikt USAga on veelgi süvendanud lahkumistrendi. Hinnanguliselt 

3,5 miljonit afgaani elab eksiilis (Knox & Marston 2004).  

Vabatahtlik migratsioon on enamasti seotud paremate töövõimaluste või parema palgaga. 

Tööga seotud mobiilsus võib olla nii igapäevane pendelränne, hooajatöö kui ka 

pikemaajalisem elukohavahetus, mis võib olla tingitud inimese kvalifikatsioonile vastava 

töökoha puudusest kodumaal. Erinevate töömigratsioonide iseloomustamiseks on tekkinud 

neile töölistele mitmed nimetused. Oma definitsioonides nad siiski ei välista üksteist. 

Indiviide, kes ajutiselt migreeruvad teise riiki töö eesmärgil, tuntakse kui külalistöölisi (ing 

guest worker) (Knox & Marston 2004). Piiriüleseks töötajaks (ing cross border worker, 

frontier worker) nimetatakse inimest, kes töötab ühes riigis, kuid resideerub teises riigis, kuhu 

ta naaseb kas iga päev või kord nädalas. Hooajatööliseks nimetatakse töömigranti, kes 

suundub oma sihtriiki vaid kindlaks perioodiks, näiteks külvi või saagikoristuse ajaks 

(Penninx et al 2006). 

Tööliste saatmine võõrsile on paljudele perifeersetele ja poolperifeersetele riikidele oluline 

strateegia. Nimelt vähendab see tööpuudust ning külalistööliste koju saadetav palk on oluline 

sissetulek peredele. Selline tegutsemine tagab perede elatamise vaesemates riikides, kuid 

suurendab veelgi keskus−perifeeria suhteid arengumaade ja arenenud riikide vahel. Üheks 

oluliseks tööjõu eksportijaks on Filipiinid. Filipiinide näite puhul on suured soolised 

erinevused sihtriikide ja ametite osas. Meeste puhul emigreerub kõrgemalt kvalifitseeritud 

tööjõud, naiste puhul aga eelkõige teenindajad. Kõige tavalisemad sihtriigid filipiinlannadele 

on Hongkong, Singapur ja Jaapan (Knox & Marston 2004). 
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1.2. Töömigratsiooni teooriad 

 

1.2.1. Majanduslikud migratsiooniteooriad 

 

21. sajandil on töömigratsioonist saanud populaarne viis vaesemate riikide kodanikele elatise 

teenimiseks. Leidub mitmeid teooriaid, seletamaks rahvusvahelist inimeste ja kapitali voogu 

ühest riigist teise ( tabel 1).  

Neoklassikaline majandusteooria on tuntuim ja traditsionaalseim teoreetiline lähenemine 

migratsioonile. Paradigma autoriteks on Alfred Marshall ja Leon Walras. Teooria väidab, et 

peamiseks tööjõu rände põhjuseks on palgaerinevus kahe geograafilise punkti vahel. Sellised 

palgaerinevused on tavaliselt seotud geograafilise tööjõu nõudluse ja pakkumisega (Boyle et 

al 1998). Võib öelda, et tööjõupuudusega ja kapitali ülejäägiga piirkondades on kõrgemad 

palgad, samas kui tööpuudusega ja kapitali puudujäägiga piirkondades on madalamad palgad. 

Tööjõud rändab reeglina madalapalgalistest piirkondadest kõrgema palga poole. Sellise tööjõu 

liikumise puhul toimub tihti muutusi siht- ja päritoluriigi vahel tööturu muutuste tõttu. 

Neoklassikalisele teooriale vastandub keinsistlik majandusteooria, mis palkade erinevust ei 

rõhuta, vaid keskendub tööpuuduse vahele kahes riigis (Jennissen 2007).  

Neoklassikalist majandusteooriat jagatakse omakorda kaheks: makroteooria, milles 

vaadeldakse rännet kui kahe tööjõuturu vahelist tasakaalustavat faktorit, ning mikroteooria, 

mis seletab migratsiooni ratsionaalselt tegutseva indiviidi läbi, kes püüab oma tulusid 

maksimeerida. Euroopas teostatud töömigratsiooni uuringud on näidanud, et indiviidi 

rändeotsuse langetamiseks peab palgaerinevus olema reeglina vähemalt kahekordne (Hadler 

2006).  

Neoklassikalisest mikroteooriast arenes inimkapitali teooria (human capital theory). Antud 

teoorias vaadeldakse migratsiooni kui isiklikku investeeringut inimkapitali ehk siis indiviidi 

perspektiivist kui võimalust end täiendada ja harida. Selle teooria järgi teevad inimesed 

migratsiooni puudutavaid otsuseid arvestades pikemaajalisi eeliseid, st praegused kulud on 

tehtud selleks, et saada suuremat tulu tulevikus. Selle lähenemise järgi on migratsioon kõige 

atraktiivsem just noortele ning neile, kes on võimelised kergemalt müüma oma tööjõudu  

(Krusell 2009, Hadler 2006). 

Duaalse tööturu teooria väidab, et ränne on põhjustatud peamiselt arenenud riikide 

tõmbefaktoritest. See teooria eeldab, et arenenud riikide tööturg koosneb kahest segmendist: 
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primaarne, mis vajab kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu, ja sekundaarne, mis on palju tööjõudu 

nõudev, kuid eeldab madalat kvalifikatsioonitseeritud tööjõudu. Selle teooria kohaselt on 

migratsioon madalamalt arenenud riikidest kõrgemalt arenenud riikidesse põhjustatud sihtriigi 

tööturu sekundaarse osa tõmbefaktoritest. Võõrtööjõudu on vaja, et täita kehvemaid töökohti, 

kuna neil puudub tihti perspektiiv paremale tööle ja kohalik tööjõud ei taha neid töid teha. See 

loob vajaduse võõrtööjõu järele. Sellele lisaks kerkivad esialgse puudujäägi tõttu palgad 

veelgi, mis muudab migratsiooni köitvamaks (Jennissen 2007). Antud teooria õigustab end 

üsna tugevalt arenenud riikide suurlinnades, kus laiub sügav kuristik esimese ja teise 

segmendi vahel. Esimesse ehk kõrgemasse tööturusegmenti valitakse indiviide nende 

inimkapitali alusel, kuid rolli võivad mängida ka rahvuslik enamus, sugu ja legaalne 

migratsioonistaatus. Teise ehk madalamasse tööturusegmenti võetakse indiviide, kes ei kuulu 

soositud gruppi oma hariduse, oskuste, päritolu ja illegaalse migratsioonistaatuse tõttu 

(Castles & Miller 2009).  

Tööjõurände uus majandusteadus (ing The new economics of labor migration) on teooria, 

mida võib lugeda neoklassikalise teooria edasiarenduseks. Selle lähenemise tugevaimaks 

pooldajaks loetakse Oded Starki. Teooria väidab, et rändevoogusid ja mustreid ei saa seletada 

ainuüksi indiviidi tasemel ja nende majanduslike stiimulite abil, vaid tuleb ka käsitleda 

laiemaid sotsiaalseid tasandeid. Üks selline sotsiaalne tasand on leibkond. (Penninx et al 

2006) Migratsiooni võib vaadelda kui leibkonna riskihajutamist olukorras, kus sissetulek pole 

piisav elatuseks. Leibkond vajab selles olukorras lisaraha, mida on võimalik saada tänu 

pereliikmetele, kes välismaal töötavad. Selle tulu saamisel võib olla ka laiem mõju tööliste 

kodumaale, kuna summaarselt tuuakse märkimisväärset kapitali üle piiri (Jennissen 2007).  

Suhtelise ebavõrdsuse teooria (ing Relative deprivation theory) on 1980. aastate lõpus 

tekkinud teooria, mille eestvedajateks olid Stark, Bloom ja Taylor. Teooria väidab, et 

teadlikkusel sissetuleku erinevuste kohta naabrite või teiste leibkondade vahel ning tööjõu 

emigratsioonil piirkonnast on oluline roll rände laienemisele (Penninx et al 2006). Stiimul 

võõrsil töötada on palju tugevam piirkondades, kus sissetulekute erinevused on suuremad. 

Lühiajaliselt võib pereliikmete poolt saadetud raha tõsta ebavõrdsust, pikemas perspektiivis 

aga vähendada. Tööjõurändel on indiviidi jaoks kaks faasi: esmalt nad investeerivad 

inimkapitali loomisesse ja siis nad püüavad kapitaliseerida oma investeeringut. Sel viisil 

püüavad edukad migrandid anda oma lastele paremat haridust ja peredele paremat kodu. 

Edukad, kõrgelt kvalifitseeritud väljarändajad võivad osutuda eeskujuks naabritele ja 

potentsiaalsetele migrantidele, kes soovivad ka sama edukad olla (Jennissen 2007).  
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Maailma süsteemide teooria on 1970. aastatel Wallersteini väljaarendatud teooria, mis vaatab 

migratsioonile globaalsest perspektiivist. Teooria seletab, et toime kahe erineva ühiskonna 

vahel võib olla oluline faktor sotsiaalse muutuse tekkele ühiskonna sees. Kauplemine eduka 

riigiga, kes põhjustab majanduse langemist teises riigis, võib tekitada stiimuli rändamaks 

elavama majandusega riiki (Penninx et al 2006). See vaade rahvusvahelisele kaubandusele on 

vastuoluline. Samas leidub ka arvamusi, et vaba kauplemine võib vähendada lõhet 

arengumaade ja arenenud riikide vahel. Arvatakse, et arenenud maad impordivad rohket 

tööjõudu nõudvaid toormeid, mis põhjustab suuremat nõudlust madalamalt kvalifitseeritud 

tööjõule. Kapitalinõudlike toodete eksport rikastest riikidest vaesematesse vähendab 

ebavõrdsust sissetulekutes ja tööjaotuses, vähendades ka migratsiooni. Olenemata suunast, 

võib seda teooriat rakendada seletamaks migratsiooni üksteisest geograafiliselt eraldatud 

paikade vahel (Jennissen 2007).  

 

1.2.2. Mittemajanduslikud teooriad 

 

Eelnevalt kirjeldatud teooriad modelleerivad töörännet majandusliku perspektiivi kaudu ning 

keskenduvad tööturule. Lisaks neile on olemas veel rida teooriaid, mis keskenduvad rände 

sotsioloogilistele aspektidele ning migratsiooni alalhoiule. 

Tähtsaimaks neist võib pidada võrgustike teooriat (ing Network theory), mis seletab 

migratsioonivoogude tugevnemist sotsiaalse kapitali kasvu kaudu. Migrantide võrgustiku 

tihenedes vähenevad kulud ja riskid, mis seonduvad rändega. Mida tihedamaks kujunevad 

väljarändajate võrgustikud sihtriigis, seda tugevamaks kujuneb migratsioon soodsamate ja 

kindlamate tingimuste tõttu. Võrgustikud maksavad või aitavad maksta suure osa 

migratsiooniga kaasnevatest kuludest ning jagavad infot vabadest töökohtadest (Krusell 

2009).  

Väga oluline on hetk, mil arenevad sotsiaalsed võrgustikud migrantide ja kodumaale jäänute 

vahel, selle kujunedes võib tekkida jadamigratsioon (ing chain migration) (Hadler 2006). 

Jadamigratsioon on nähtus, kus ühe kohaliku kogukonna liikmed (vald, väikelinn vms) 

rändavad korduvalt ühe sihtriigi kindlasse linna või regiooni. Jadamigratsioon on ränne, mille 

puhul eeldatavad migrandid õpivad võimalustest, saavad transpordi ja majutuse ning töökoha 

organiseeritud varasemate migrantide poolt, kellega omatakse sotsiaalset sidet. Tuntumad ja 

varasemad näited sellest on Hiina, Itaalia ja Saksa kogukondade teke Ameerika 
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Ühendriikidesse. Töömigratsioon enne 21. sajandit oli loomult püsivam ja seda iseloomustas 

pigem ühekordne ränne, mistõttu kujunesid kergesti etnilised enklaavid sihtriigi linnadesse 

(Macdonald & Macdonald 1964). Tänapäeva töömigratsioon on muutunud tunduvalt 

lühiajalisemaks ja korduvamaks nähtuseks. Näiteid tänapäevastest rändevõrgustikest võib 

leida idaeurooplastest töömigrantide seast, näiteks poolakate hulgas. Kindlad sidemed on 

välja kujunenud Małopolska regiooni (Lõuna-Poola) asulate ja Austria vahel, Poola läänepiiri 

äärsete asulate ja Saksamaa, Podlasie regiooni (Kirde-Poola) ja Belgia vahel, Stare Juchy 

valla (Kirde-Poola) ja Reykjaviki vahel ning Giżycko valla ja Ostia piirkonna vahel Itaalias 

(Okólski & Stola 1999).  

Tabel 1. Rahvusvahelise rände teooriad: võtmetegurid, indikaatorid ja mõju (Jennisen 2004) 
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Institutsionaalne teooria seletab eraettevõtete ja MTÜde rolli migratsioonivoogude 

suurenemises. Sarnaselt võrgustike teooriale püüavad institutsioonid vahendada 

potentsiaalsetele migrantidele tööd ning aidata neid transpordi ja majutuse organiseerimisel. 

Antud teooria varjukülg on illegaalse migratsiooni organiseerimine, mis võib seisneda nii 

dokumentide võltsimises kui ka illegaalses piiriületamises (Massey et al 1993).  

 

1.3. Töömigratsiooni seaduspärasused 
 

Populaarseks viisiks paljude migratsiooniuurijate jaoks on rände seletamine tõmbe- ja 

tõuketegurite abil. Üks esimesi, kes leidis, et migratsioon on mitmekülgne nähtus, mida 

mõjutavad nii majanduslikud, sotsiaalsed, poliitilised kui ka looduslikud tegurid, oli Everett 

S. Lee (1966). 

Priinits on oma uuringus välja toonud peamised migratsiooni mõjutavad tegurid.  

1) Sissetulekute lõhe − sissetulekute erinevus päritolu- ja sihtriigis; 

2) Ootused − ootused elujärje asjus kodu- ja välismaal; 

3) Olukord tööturul − töö leidmise võimalused kodu- ja välismaal; 

4) Nõudlus teenuste järele − välisriigi nõudlus teatud teenuse järele; 

5) Geograafiline lähedus − sihtriigi kaugus kodumaast; 

6) Traditsioonid ja võrgustikud − millised on riigi traditsioonilised väljarände 

sihtriigid ja kui suur on selle riigi kodanikkond sihtriigis; 

7) Etnilised ja poliitilised probleemid − poliitiline stabiilsus kodumaal; 

8) Kultuuri- ja keelebarjäärid − kodu- ja sihtriigi kultuuriline ja keeleline 

erinevus, keeleõppe võimalused (Priinits et al 2004) 

Punktides 1-4 välja toodud rände seaduspärasusi kirjeldavad hästi eespool mainitud 

migratsiooni majanduslikud teooriad. Ootuseid võiks tõlgendada kui lisafaktorit 

neoklassikalises teoorias. Kui eeldada, et sissetulekute vahe kahaneb, siis võib ka järeldada, et 

rändevoog väheneb. 
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1.3.1. Geograafilised seaduspärasused 

 

Geograafilisele lähedusele panevad paljud autorid erinevalt rõhku. Lähedust ei peeta püsiva 

väljarände puhul eriti oluliseks teguriks. Riikide geograafiline lähedus on oluline faktor 

ajutiselt teise riiki tööle minevatele inimestele, kuna soovitakse säilitada sidemeid kodumaaga  

(perekond, lähedased). Riikide lähedus on tihtilugu aluseks pendelmigratsioonile. (Priinits et 

al 2004) Lisaks sellele arvatakse, et rahvusvahelised migratsioonivood ei pea tingimata olema 

geograafiliselt lähedaste riikide vahel, sest riikide poliitilistel ja majanduslikel sidemetel on 

vähemalt sama suur tähtsus kui füüsilisel lähedusel (Krusell 2009). Indiviidi tasandil on rände 

sihtriigi valikut teostades oluline kulude ja tulude võrdlus. Selleks, et inimene langetaks 

rändeotsuse, peaks palgaerinevus kodumaa ja sihtriigi vahel olema vähemalt kahekordne 

(Hadler 2006).  

 Eeldades vastavalt neoklassikalisele teooriale, et indiviid püüab tegutseda ratsionaalselt ja 

tulusid maksimeerida, võib järeldada, et migrant püüab valida sihtriigi vastavalt 

tööturuvõimalustele ja potentsiaalsele rändest tulenevale kasule ehk välismaal saadav palk 

miinus reisi- ja elamiskulud. Sellest tulenevalt ei pruugi olla rände sihtriik alati geograafiliselt 

lähedal. Kahjuks ei toimi indiviidid alati ratsionaalselt, antud juhul ei vali migrant omale 

optimaalsemat sihtriiki seetõttu, et tal puudub täielik ja piiramatu informatsioon 

alternatiividest (Eamets & Philips 2004) . Lisaks on töömigratsiooni ruumilist ulatust hakanud 

mõjutama odavlennufirmad. Lennuliikluse tihenemine ja odavnemine Euroopas on 

võimaldanud migrantidele pendelrände üle suuremate distantside (Williams & Baláž 2009).  

Euroopa-siseselt on tänapäeval valdavaks töömigratsiooni vooluks ida-lääne suunaline ränne, 

mille peamiseks põhjuseks on Ida-Euroopa madalam majanduslik areng. See rändevoog sai 

alguse NSV Liidu lagunemisega ja on süvenenud Euroopa Liidu laienemisega (Castles & 

Miller 2009). Eelistatuimaks töömigratsiooni vormiks Euroopas on piiriülene pendelränne, 

mis on märkimisväärne Euroopa Liidu vanade (EL-15) liikmesriikide ja uute vahel. Sellised 

rändevood esinevad Saksamaal ja Austrial nende idanaabrite vahel. Sellise rände muudavad 

töömigrandile atraktiivseks kõrgem sissetulek, madalad elamiskulud ja lähedus kodumaale 

(Guardia & Pichelmann 2006)  . Eesti töömigrantide rännet mõjutavad eelkõige töötasu ning 

sihtriigi kultuur ja peamise räägitava keele oskus. Geograafiline aspekt on oluline eelkõige 

peresidemete hoidmise tõttu (Krusell 2009). Nendest teguritest tulenevalt on Eesti residentide 

populaarseimateks sihtriikideks Põhjamaad, Ühendkuningriik ja Venemaa (joonis 1).  
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Joonis 1. Välisriigis töötanud Eesti residendid riigi järgi, 2003–2008 (Krusell 2009) 

Rahvusvahelise töömigratsiooni vood erinevad oluliselt riigisiseselt regiooniti. Selle esmaseks 

põhjuseks on suurem tööpuudus ja madalam palgatase väljaspool suuremaid linnasid ja 

keskuseid. Üldine seaduspärasus on see, et maapiirkondade elanikud käivad keskustes tööl. 

Paljud töölised on välja vahetanud pendelrände keskusega välismaal töötamisega. Poola 

erinevates maapiirkondades on ajutine töömigratsioon Lääne-Euroopasse oluline strateegia 

inimeste jaoks elatise teenimiseks (Okólski & Stola 1999). Lisaks tööpuudusele ja 

palgaerinevustele mõjutavad piirkondlikku varieeruvust sihtriigi valikus migrantide 

võrgustikud ja erinevad ühendusteed sihtriikidesse. Läti töömigrantidest pea kaks korda 

rohkem maapiirkondadest pärit inimesi kui linlasi töötas välismaal, kuna nad ei leidnud tööd 

kodumaal ( tabel 2). Linnaelanike esmaseks stiimuliks välismaal töötamise puhul oli kõrgem 

palk. 1/3 Läti töömigrantidest elab maapiirkonnas  (Krisjane et al 2008).  

Tabel 2. Läti töömigrantide protsentuaalne jaotus sihtriigiti vastavalt elukohale (Krisjane et al 

2008) 

Riia Suuremad linnad Maakonnakeskused Väiksemad linnad Maapiirkond

Suurbritannia 13 23 14 7 15

Saksamaa 13 13 13 19 14

Iirimaa 6 7 11 9 10

Põhjamaad 12 12 21 16 20

Balti riigid 5 3 2 2 3

teised Euroopa riigid 25 19 13 5 9

Venemaa 2 7 10 17 10

teised SRÜ riigid 5 10 13 17 16

USA 9 3 1 2 2

muud riigid 10 3 2 6 1  
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Lisaks eespool mainitud teguritele on migrantidele oluline sihtriigi keel ja kultuur, kuna nad 

peavad teises ühiskonnas kohanema. Keele oskamine aitab märkimisväärselt kaasa nende 

edukusele tööturul, eriti oluline on keeleoskus ametite puhul, mille eelduseks on inimestega 

suhtlemine. (Priinits et al 2004) Paljudel juhtudel võib keelebarjäär kujuneda migratsiooni 

takistavaks faktoriks või tähendada töötamist madalat kvalifikatsiooni nõudval ametil. 

Migrandi keeleoskus on tihedalt seotud tema sihtriigi valikuga. Kõige enam räägitavate 

võõrkeelte hulka kuuluvad Ida- ja Kesk-Euroopas saksa, vene ja inglise keel (Goedings 1999).  

 

1.3.2. Sotsiaal-demograafilised seaduspärasused  

 

Rändeotsuse langetamist mõjutavad paljud tegurid ning sotsiaalsete ja demograafiliste 

faktorite alusel on töömigratsioon erinevates ühiskonnagruppides tõenäolisem. Olulised 

erinevused esinevad soo, vanuse, haridustaseme ning kodakondsuse ja keele osas. ( tabel 3) 

Tabel 3. Perioodil 2003−2008 välisriigis töötanud Eesti residentide sotsiaal-demograafiline 

profiil (Krusell 2009) 

 

Vanuselises lõikes kahaneb rändepotentsiaal selge trendina vanuse kasvades. Kõige suurem 

huvi välismaal töötamise vastu on Eesti tööealiste seas vanusegrupis 15−24. Vanuse 

kasvades, mil ollakse tugevamalt seotud kindla töökoha ja perekondlike kohustustega, huvi 

välismaal töötamise vastu kahaneb märgatavalt, see kehtib eelkõige naiste kohta. Välismaal 

töötada soovivate naiste osakaal langeb võrreldes meestega hüppeliselt pärast 35. eluaastat, 

mis on ilmselt seotud rollide jagunemisega perekonnas ja laste eest hoolitsemise vajadusega. 
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Küsitlusuuringust selgus, et sugulises lõikes naiste ja meeste soov migreeruda oluliselt ei 

erinenud. Meeste puhul esines kindlam soov migreeruda ja valmisolek ka pikemalt välismaal 

viibida (Järv 2007).  

Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on töömigrantidest 2/3 mehed ja 1/3 naised ning 75% välismaal 

töötajatest on nooremad kui 40 (Goedings 1999). Sellest võib järeldada, et teistes Euroopa 

Liidu uutes liikmesriikides on töömigrantide seas sarnased seaduspärasused Eestiga. Soolised 

erinevused tulevad esile ka välismaal peetavate ametite puhul. ( joonis 2) 

  

Joonis 2. Läti töömigrantide jaotus ametiala järgi (Krisjane 2009) 

Oluliseks sotsioloogiliseks migratsioonifaktoriks on haridustase. Haridustase on määravaks 

teguriks inimese ameti valikul kodumaal. Välisriigis töötades lepitakse madalama 

positsiooniga, kui seda hariduselt kodumaal võiks oodata. Kehtiv seaduspärasus on, et 

võõrtöölised täidavad tööturu selle osa, milles on kõige suurem nõudlus. Olukorda, mille 

puhul haritumad inimesed lahkuvad Läände ja töötavad madalamat kvalifikatsiooni nõudvatel 

aladel, kui seda nende haridus eeldaks, nimetatakse ajude raiskamiseks (ing brain waste) 

(Anniste 2011).  

2006. aasta küsitluse andmetel on Eestist välismaale tööle minna soovijate seas 24% 

põhihariduse, 64% keskhariduse ja 12% kõrghariduse omandanuid. See vastab suuresti ka 

üldisele haridustasemete jaotusele Eestis, millest võib järeldada, et väljaränne ei ole kindlale 

rühmale eelistatum tegevus. Migratsiooni kardetud negatiivne tagajärg on ajude äravool (ing 

brain drain) ehk olukord, kus haritud, noor ja mobiilne osa rahvastikust paremaid 

töövõimalusi otsides välismaale rändab. 2006. aasta küsitlusest selgus ka, et kõrgharidusega 

inimestest 18% soovis välismaal töötada, 2003. aastal 37% ja 2000. aastal 54%. 



16 
 

Põhiharidusega inimestest soovis välismaale tööle minna 32% ja keskharidusega 25% (Järv 

2007).  

Rahvus ja kodune keel mõjutab töömigratsiooni vaid vähesel määral. Koduse keelena mitte 

eesti keelt rääkivad inimesed suhtuvad rändeotsusesse pragmaatilisemalt, pidades rände puhul 

esmatähtsaks suuremat sissetulekut ja paremaid töötingimusi. Eesti keelt koduse keelena 

rääkivad inimesed väärtustasid enam välismaal töötamisega kaasnevaid võimalusi, milleks on 

keeleoskuse parandamine, erialane enesetäiendus ja uue kogemuse saamine (Krusell 2009).  

Natuke suurem rändeaktiivsus ilmneb eestlaste seas – 26%, muulaste seas on sama näitaja 

24%. Muulastel mängib olulist rolli kodakondsus, sest Euroopa Liidu kodanikele tehakse 

olulisi soodustusi bürokraatia osas (Järv 2007).  
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2. Andmed ja metoodika 

2.1. Mobiilpositsioneerimine 
 

Antud töös kasutatakse mobiilpositsioneerimise meetodil saadud andmeid. Vastav meetod on 

viimastel aastatel ajutise rände ja mobiilsuse uurimises tavapäraste meetodite, küsitluste ja 

rahvaloenduste kõrval üha enam kasutust leidnud Eestis (Ahas et al 2007, 2010a). 

Traditsiooniliste migratsiooni uurimise andmestike probleemiks on see, et need ei kajasta 

lühiajalisi liikumisi, vaid registreerivad püsivama loomuga muutusi (Silm & Ahas 2010). 

Mobiilpositsioneerimine ehk mobiiltelefoni asukoha määramine tähendab telefoni asukoha 

geograafiliste koordinaatide määramist raadiolaine abil. Igale koordinaadile lisandub 

ajatunnus. Ebatäpsemate ja odavamate positsioneerimisandmete puhul määratakse asukoht 

võrgukärje täpsusega (Ahas et al 2010a).  

Mobiilpositsioneerimist jagatakse omakorda aktiivseks ja passiivseks. Aktiivne 

positsioneerimine toimub spetsiaalsete päringute läbi, mis initsieeritakse mobiilioperaatori 

positsioneerimisserveris. Passiivne positsioneerimine toimub mobiilioperaatori poolt 

salvestatud logifailide kaudu, mida talletatakse telefonide paiknemise kohta võrgukärgedes. 

Passiivse positsioneerimise andmebaas koosneb asukohast ja ajast ning mobiilile omistatud 

juhuslikust ID-st, mida ei saa seostada inimese telefoninumbriga. Vastav ID püsib jälgitaval 

perioodil konstantne igal telefonil, mis võimaldab uurida mobiilsuse seaduspärasusi. Ühe 

mobiilimasti leviala moodustab võrgukärje ning mitmed levialad moodustavad kärgede 

võrgustiku. Kärjete võrgustik ei kattu haldusüksuste piiridega ning andmeid generaliseeritakse 

omavalitsuste piiresse. Asukohad, kus mobiilikasutaja regulaatselt viibib, nimetatakse 

ankurpunktideks. Kõige tavalistemaks ankurpunktideks on töö- ja elukoht (Ahas et al 2010b).  

Antud töös kasutatakse rändlusteenuse ehk roamingu andmeid, mis pärinevad EMT 

klientidelt. Rändlusteenus on operaatorite vaheline kokkulepe, mis võimaldab mobiilikasutust 

välisriigis. Operaator saab tuvastada vastava mobiilikasutaja päritoluriigi ning muid olulisi 

detaile, mis on vajalikud võrgukasutuse maksustamiseks. Senine rändlusandmete uurimine 

Eestis on keskendunud turistide mobiilsuse analüüsimisele (Ahas et al 2007, 2008). Tänu 

faktile, et uuritava ID püsib vaadeldaval perioodil konstantne võimaldab see rändlusandmete 

sidumise Eesti-siseseste passiivse positsioneerimise andmetega. Käesolevas töös on kasutatud 

uuritavate geograafilise päritolu tuvastamiseks inimese elukoha ankurpunkti, mis on 

generaliseeritud omavalitsuse täpsusega. 
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2.2. Andmed 
 

Antud uurimistöö algandmeteks on 22 483 uuritavaga andmetabel, milles kajastatud inimese 

elukoht omavalitsuse täpsusega ning suurim konkreetses välisriigis viibitud summaarne 

päevade arv jooksva 12 kuu jooksul, kui see ületas 30 päeva. Neile lisanduvalt veel uuritava 

sugu, keel ja sünniaasta( tabel 4). Uuritavaks perioodiks on 2008. aasta märts kuni 2011. aasta 

september. Antud periood on vaatluse all kuna tegemist on kogu ajavahemikuga, millest 

hetkel rändlusandmed saadaval on. Andmetabel hõlmab 15 kõige populaarsemat sihtriiki, 

milleks on Soome, Norra, Rootsi, Suurbritannia, Venemaa, Saksamaa, Prantsusmaa, Läti, 

Hispaania, Taani, Holland, Itaalia, Belgia, Leedu ja Poola. Uurimistöö algandmed pärinevad 

Tartu Ülikooli spin-off firmalt Positium LBS.  

Tabel 4. Näidis algandmetabelist 

 

Edasise analüüsi läbiviimiseks vajas andmetabel korrastamist ja filtreerimist. Geograafiliste 

seaduspärasuste tuvastamiseks filtreeriti välja 2542 uuritavat ehk kellel puudus 

kindlaksmääratud elukoht. Sotsiaalsete ja demograafiliste seoste uurimiseks filtreeriti välja 

veel 9033 andmerida, mille juures puudus soo, keele või sünniaasta tunnus (tabel 5). 

Kindlaksmääramata elukohaga uuritavad jäeti analüüsitavast kogumist välja, sest nende 

andmeid polnud võimalik seostada geograafiliselt. Analüüsi teise osa tarbeks jäeti 

kasutatavast kogumist välja märkimata soo, keele või sünniaastaga uuritavad, kuna andmete 

puudmine nende sotsiaalse või demograafilise kuuluvuse kohta ei võimalda andmete 

gruppeerimist vastavate näitajate alusel.  

Edaspidiseks tegutsemiseks oli vajalik seada lävendiks päevade arv, millest alates teostada 

analüüs. Olenevalt sellest, kus piir tõmmatakse võivad esineda olulised erinevused välismaal 

töötajate koosseisu ja arvukuse osas (joonis 3). Piiriks rakendati niinimetatud 183 päeva 

reeglit, mille põhjal loetakse inimest, kes viibib vähemalt 183 päeva jooksva 12 kuu kestel 
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riigis, sealseks residendiks, kes peab oma tulu deklareerima vastaval maal (OECD 2008, 

EMTA 2010). Antud rahvusvahelise reegli põhjal arvestavad paljud riigid töömigratsiooni ja 

maksustamist.  

183 päeva reeglit eeskujuks võttes filtreeriti välja nende välisriigis viibinute andmed, kes olid 

seal alla poole aasta viibinud. See jättis geograafiliste seaduspärasuste uurimiseks alles 7455 

andmerida ehk 33% ning sotsiaalseid ja demograafilisi seoseid kirjeldava osa jaoks 5009 

inimest ehk 22% algsetest uuritavatest. Üldistavalt käsitletakse antud töös vähemalt 183 päeva 

välismaal viibinuid kui lühiajalisi töömigrante. 

Tabel 5. Märkimata tunnuse tõttu välja jäetud uuritavad  

Tunnus Puuduva tunnusega uuritavaid Protsent üldkogumist 

Elukoht 2542 11% 

Keel 8641 38% 

Sünniaasta 8480 37% 

Sugu 7017 31% 

Märkimata vähemalt 1 sotsiaal-
demograafiline tunnus 11575 51% 

Alla 183 päeva välismaal viibinud 
ja märkimata elukoht 15028 67% 

Alla 183 päeva välismaal viibinud 
ja märkimata vähemalt 1 sotsiaal-
demograafiline tunnus 17474 78% 

 

Pärast andmestiku korrastamist ja filtreerimist koosneb uuritav kogum 3519 mehest (70%) ja 

1490 naisest (30%). Vanuselise jaotuse poolest kuulub kogumisse 1128 inimesi vanuses 

15−29 (23%), 2942 vanuses 30−49 (59%), 874 vanuses 50−64 (17%)  ning 65 inimest(1%), 

kes on vähemalt 65 aastat vanad. Keele poolest kuulub kogumisse 4637 ehk 93% eesti keelt 

ning 366 ehk 7% vene keelt suhtluskeelena eelistavaid inimesi. Väga vähesel määral, vaid 6 

inimest (0,1%) kasutas ka inglise keelt operaatori suhtluskeelena. Võrreldes Kruselli (2009) 

uurimuses välja toodud välisriigis töötavate Eesti residentide sotsiaalset ja demograafilist 

jaotust, võib järeldada, et käesolevasse rändlusteenuse andmestikku sattumine oli noorematele 

vanusegruppidele ja vene keelt kõnelevatele inimestele ebatõenäolisem. 
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Joonis 3. Uuritavate hulk välismaal viibitud päevade arvu järgi 

Lisaks eespool mainitud andmetele kasutati töös ka omavalitsuste rahvastiku ja brutopalga 

ning registreeritud töötuse andmeid perioodil 2008–2011, et võrrelda migratsiooni 

elanikkonna ja majanduslike näitajatega omavalitsuste lõikes (Statistikaamet 2011, 2012, 

Töötukassa 2011).  

 

2.3. Analüüsi metoodika  

 

Käesolevas uurimistöös analüüsiti erinevates riikides töötavate inimeste elukohtade jaotust 

Eestis, sealhulgas asustussüsteemi hierarhia lõikes. Töös rakendatud hierarhilises jaotuses 

eristatakse primaarlinna (Tallinn), regioonikeskuseid (Pärnu, Tartu, Jõhvi, Kohtla-Järve ja 

Narva), maakonnakeskusi (Kärdla, Kuressaare, Haapsalu, Rapla, Paide, Rakvere, Jõgeva, 

Viljandi, Valga, Põlva ja Võru), keskuslinnade lähi- ja kaugtagamaid (vastavalt 30%-ne ja 

15%-ne tööga seonduv pendelränne tagamaalt keskusesse), väikelinnasid ja maavaldasid 

(joonis 4). Antud hierarhiline jaotus pärineb regionaalsest pendelrändeuuringust. (Ahas et al 

2010a)  
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Joonis 4. Eesti asustussüsteemi jaotus hierarhiatasemetesse (Ahas et al 2010a) 

Regionaalsete erinevuste uurimiseks vaadeldi nii omavalitsuse kui ka maakonnatasandit. 

Maakonnatasandi puhul on Harjumaast eraldi välja toodud Tallinna linn, kuna pealinna 

rahvastik ja mõju maakonna näitajatele on suur. 

Lisaks regionaalsetele ja hierarhilistele erinevustele võrreldi töötajate elukohtade jaotust 

elanike arvuga vastavas omavalitsuses ning omavalitsuse töötuse hulga ning brutopalgaga. 

Need näitajad said valitud analüüsi kuna neid käsitletakse majanduslikes 

migratsiooniteooriates kui põhilisi rändevoogu mõjutavaid tegureid. Selleks võeti nende 

näitajate uuritava perioodi (2008−2011) keskmised ning uuriti välismaal töötajate jaotust 

1000 elaniku kohta omavalitsustes. Tööpuuduse ja brutopalga puhul võrreldi uuritavate hulka 

1000 elaniku kohta vastava näitajaga ning püüti korrelatsioone leida. Viimaks uuriti erinevate 

sotsiaalsete ja demograafiliste gruppide erinevusi sihtriikide osas. Vanuselist ja soolist jaotust 

võrreldi veel lisaks regionaalselt ja omavalitsuste hierarhia alusel. 

Analüüsiks kasutati MS Excelit ning ArcGis’i programme. Töös kasutatud Eesti 

asustusjaotuse aluskaardid on koostatud Maa-ameti poolt (Maa-amet 2012).  
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3. Tulemused 

 

Geograafilise analüüsi tarbeks uuritud 7455 töömigrandi valdavaks sihtriigiks oli Soome, 

kuhu suundus 78,3% vähemalt 183 päeva välismaal viibinud inimestest. Sihtriikidena on 

tugevalt eelistatumad Põhjamaad, hõlmates kokku 88,2% välismaal töötajatest. Antud 

sihtriikide populaarsuse pingerida (joonis 5) on üldjoontes sarnane varasemates uurimustes 

tuvastatud eelistatumate sihtriikide järjestusega (vt joonis 1), kuid erineb oluliselt 

protsentuaalse jaotuse poolest. Antud erinevused võivad tuleneda nii teistsugusest 

töömigrandi definitsioonist kui ka sihtriigiti erinevast mobiilikasutusest. 

 

Joonis 5. Üle 183 päeva välismaal viibinud töömigrantide jaotumine sihtriigiti 

Tuhande elaniku kohta on enim töömigrante Harju maakonnas. Täpsemalt öeldes 10,42 

välismaal töötajat tuhande elaniku kohta, Tallinnat seejuures mitte arvestades. Harjumaale 

järgnevad Võru (10,14), Jõgeva (9,28), Lääne-Viru (8,64) ja Pärnu maakond (8,44). 

Keskmiselt populaarsed on Ida-Viru (8,40), Saare (7,98), Põlva (7,01), Lääne (6,27) ja Tartu 

maakond (5,78). Kõige vähem töömigrante läheb tuhande elaniku kohta välismaale Järva 

(5,68), Valga (4,61), Viljandi (4,32), Hiiu (3,28) ja Rapla (1,40) maakonnas. Tallinnast töötab 

välismaal vaid 4,56 inimest tuhande elaniku kohta. Eesti keskmine on 5,56. Ei saa väita, et 

Põhja-Eestist rändaks rohkem inimesi välismaale tööeesmärgil kui Lõuna-Eestist, kuna nii 

põhjast kui ka lõunast rännatakse võrdlemisi sama aktiivselt. 
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3.1. Geograafilised erinevused 

3.1.1. Erinevused sihtriikide lõikes 

 

Järgnevalt on kirjeldatud töömigrantide jaotumist sihtriikide lõikes maakonniti. Antud juhul 

esineb regionaalseid erinevusi välismaal töötajate geograafilises päritolus. Siiski pole Eesti 

niivõrd suur riik, et siin esineks piirkondlikult kardinaalseid erinevusi töömigrantide eelistatud 

sihtriikide seas. Kõigist välismaal töötajatest elab Tallinnas 24,3%, mistõttu arvestatakse 

pealinna eraldi Harjumaast.  

Põhjamaades töötajate spekter on maakondlikus lõikes kõige laiem (joonis 6). Soomes, Norras 

või Rootsis töötavaid inimesi võib leida pea igast vallast. Taani suundub küll kordades vähem 

inimesi kui teistesse Põhjamaadesse, kuid geograafiline jaotus on paljuski sarnane. Soomes 

töötajate jaotumine üle Eesti on kõige ühtlasem ning ei ilmne, et Põhja-Eesti maakondades 

oleks Soome sihtriigina populaarsem kui Lõuna-Eesti maakondades. Absoluutarvuliselt on 

enim Soomes töötajaid pärit Tallinnast. Olenemata sellest tegutseb vaid umbes 1/5 pealinna 

töömigrantidest Soomes.  

 

Joonis 6. Töömigrantide jaotus sihtriigiti maakondliku päritolu järgi 
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Nagu juba mainitud, siis ka Norras töötavate inimeste elukohad jaotuvad küllaltki ühtlaselt üle 

Eesti. Norra töömigrantidest on märkimisväärselt suurem prontsent inimesi (6,9%), kelle 

elukohaks on Tartu maakond, võrreldes Soome töömigrantidega. Seevastu protsentuaalselt 

väiksema esindatusega jäävad silma eelkõige Põhja- ja Kesk-Eesti maakonnad (Lääne-Viru, 

Jõgeva, Järva ja Harju maakond, v.a Tallinn). Üldiselt võib täheldada tendentsi, et 

vähempopulaarsetesse sihtriikidesse suundub protsentuaalselt rohkem tallinlasi. Teisiti öeldes, 

sihtriigi populaarsuse vähenedes kitseneb ka regionaalne spekter. 

 

Joonis 7. Rootsi tegutsevate töömigrantide protsentuaalne paiknemine omavalitsustes 

Rootsis töötanud inimesed on paljuski sarnased oma naaberriikide Eesti töömigrantidega, 

siiski on siin märgata rohkem koondumist regioonikeskustesse (joonis 7). Töömigrantide 

protsentuaalse jaotuse poolest maakondadesse sarnaneb sihtriigina Rootsi pigem Soomele kui 

Norrale. Rootsi sihtriigina on keskmisest ebapopulaarsem Põlva, Võru ja Ida-Viru 

maakonnas. Taani kui vähimkülastatud töörände sihtriik Põhjamaades sarnaneb vähesel 

määral samasse gruppi kuuluvate riikidega oma migrantide päritolu alusel. 

Teiste riikide peale Põhjamaade jaotumist Eesti omavalitsustesse iseloomustab eelkõige 

koondumine suurematesse keskustesse ja neid ümbritsevatesse omavalitsustesse. 

Suurbritannias töötamine on populaarsem eelkõige Tallinnas, Tartu maakonnas ning Ida-Viru 

maakonnas ning vähemeelistatud Pärnu, Järva ja Jõgeva maakonna töömigrantide seas.  

Märkimisväärseim geograafiline erinevus ilmnes Venemaal töötajate seas (joonis 8). 

Tunduvalt tugevamalt on esindatud Ida-Viru maakond, kust on pärit 17,3% Eesti 
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töömigrantidest, kes tegutsevad Venemaal, ning Põlva maakond 9,8 protsendiga. Tunduvalt 

nõrgemalt on esindatud Lääne- ja Kesk-Eesti maakonnad ja Tartu ning Viljandi maakond. 

Seda geograafilist jaotust võib ühelt poolt seostada sihtriigi lähedusega ning teiselt poolt suure 

venekeelse elanikkonnaga mõnedes maakondades. Omavalitsuste lõikes on Venemaal 

töötajad tugevalt esindatud Värska, Vaivara ja Rae vallas ning Tallinna, Narva, Kohtla-Järve 

ja Maardu linnas.  

 

Joonis 8. Venemaal tegutsevate töömigrantide protsentuaalne paiknemine omavalitsustes 

Saksamaal, nagu ka Suurbritannias ja Venemaal töötamine on populaarsem Ida-Viru 

maakonnas. Sihtriikide pingereas tahapoole jäävate maade  (Prantsusmaa, Läti, Hispaania jne) 

puhul ei tulnud välja, et just Ida-Viru töömigrandid neid riike eelistaks. Vähempopulaarsete 

sihtriikide geograafilised jaotused on väga kitsad, olles keskendunud põhiliselt suurematesse 

linnadesse. Samuti on nende riikide puhul töömigrantide hulk küllaltki väike, mis raskendab 

regionaalsete seaduspärasuste tuvastamise. 
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3.1.2. Erinevused asustussüsteemi hierarhia lõikes 

 

Antud alapeatükis käsitletakse töömigrantide jaotust seoses asustussüsteemi hierarhiaga. 

Hierarhia tasemest sõltuvalt varieeruvad olulisel määral rändeaktiivsus ja sihtriigieelistused. 

Eesti rahvastik ei jaotu ühtlaselt asustussüsteemi hierarhia astmetesse, vaid kaldub suuremates 

keskustes elama.  

Kõige aktiivsemad välismaale rändajad on maakonnakeskuste ja nende tagamaa rahvastik. 

Maakonnakeskustest endist rändab välismaale tööle keskmiselt 8,18 inimest 1000 elaniku 

kohta. Maakonnalinnade lähitagamaalt rändab 7,41 ja kaugtagamaalt 8,68 inimest 1000 

elaniku kohta välismaale tööle. Primaarlinna ja tema tagamaa puhul on samad näitajad märksa 

nõrgemad, nimelt rändab pealinnast 4,56 inimest 1000 elaniku kohta välismaale. Primaarlinna 

lähitagamaal on sama näitaja 3,49 ja kaugtagamaal 4,91. Regioonikeskustest rändab 

keskmiselt 3,89 inimest 1000 elaniku kohta välismaale tööle, sama näitaja regioonikeskuste 

lähitagamaal on 5,59 ning kaugtagamaal 8,30.  

Regioonikeskusest kaugenedes tagamaal rändamisaktiivsus kasvab. Primaarlinna ja 

maakonnakeskuste puhul aga on suhtarvuliselt kõige vähem töömigrante lähitagamaal ning 

kõige rohkem kaugtagamaal. Väikelinnades on 1000 elaniku kohta 4,67 ja maavaldades 6,82 

töömigranti.  

Erinevate hierarhiaastmete töömigrandid on varieeruvate sihtriigieelistustega. Kõige 

mitmekesisemat pilti näeme hierarhias kõrgemal seisvate omavalitsuste migrantide 

sihtriigispektris ning kõige ühekülgsemat jaotust madalamatel astmetel ehk väikelinnades ja 

maavaldades. Rändajate seas populaarne ja lähedane Soome riik on kõigis hierarhiaastmetes 

valdavaks.  

Vähemeelistatud sihtriikide töömigrantide hulk väheneb oluliselt kõrgemalt madalamate 

hierarhiaastmete poole liikudes. Mida populaarsem on sihtriik, seda hajusamalt on 

töömigrandid jaotunud asustussüsteemis ning vähemeelistatud sihtriikide migrantide 

elukohtade jaotus on võrdlemisi kitsalt piiratud kõrgema hierarhiaastme omavalitsustega 

(joonis 9). Populaarseima sihtriigi ehk Soome töömigrantide seas on võrreldes teiste 

sihtriikidega kõige suurem osakaal maavaldadest pärit inimesi (18%) ning väikseim osakaal 

Tallinast pärit ajutisi töötajaid (21%) ning väike osakaal regioonikeskuste töömigrante (13%). 

Kolmes enim külastatud sihtriigis on suur osakaal maakonnakeskuste (kõigis ca 15%) ajutisi 

töötajaid. Külastatavuse pingerea poolest neljandas riigis ehk Suurbritannias  töötaja 
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kooseisus on oluliselt  rohkem primaarlinna töömigrante (39%) ning väiksem oskaal 

maavaldade (10%) ja maakonnakeskuste (7%)  töötajaid. Populaarsuselt üheksandas sihtriigi 

ehk Hispaania töö migrandid on valdavalt pärit Tallinnast (53%), vaid väike osakaal on pärit 

maavaldadest (3%). Vähimkülastatud sihtriikide töömigrantide seas valdavad ka primaarlinna 

töömigrandid, kuid neis maades töötajate vähesuse tõttu isloomustab neid andmeid paljuski 

juhuslikkus. 

Joonis 9. Töömigrantide jaotus sihtriigiti hierarhiaastme kaupa 

Kõige kõrgemal asustussüsteemi hierarhiaastmel asetseval primaarlinnal on kõige 

mitmekesisem sihtriikide jaotus (joonis 10). Võrreldes madalamate hierarhiaastmetega on 

Tallinna töömigrantide seas märksa tugevamalt esindatud Venemaale, Saksamaale, 

Prantsusmaale, Lätti ja Hispaaniasse rändajad. Pealinnal on parimad eeldused olemaks rände 

lähtepunktiks tänu oma transporditeedele ja rahvusvahelisele avatusele. Olenemata oma 

lähedusest Soomele on Soomes töötajate osakaal kõigist Tallinna töömigrantidest võrdlemisi 

väike, haarates enda alla vaid 66,3%. Primaarlinna tagamaal väheneb mitmekesisus sihtriikide 

jaotuses olulisel määral. Nii lähi- kui ka kaugtagamaal on Soomes töötajaid juba umbes 80% 

ringis. Keskusest kaugenedes väheneb ka Suurbritannias, Venemaal ja Saksamaal töötajate 

protsent. 
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Joonis 10. Töömigrantide jaotus hierarhia lõikes sihtriikide kaupa 

Regioonikeskused ehk teine hierarhiaaste koondab endas Pärnu, Tartu ja Ida-Viru keskuseid. 

Regioonikeskustes väljendub sarnane lai sihtriikide spekter, kui seda võib näha primaarlinna 

töömigrantide seas. Regioonikeskuste ja nende tagamaa puhul omavad oluliselt suuremat 

osakaalu Norra töömigrandid. Absoluutarvuliselt on veidi rohkem Norra töömigrante pärit 

regioonikeskustest ja nende tagamaalt kui Tallinnast ja tema tagamaalt. Primaarlinnast 

väiksemal määral esineb väiksema populaarsusega sihtriikidesse rändajaid, nagu näiteks 

Hispaania, Läti ja Taani töömigrante. Regioonikeskuste töörändajate seas on ca 7% rohkem 

Soomes töötajaid, kui seda on Tallinna töömigrantide seas. Regioonikeskused ja nende 

tagamaad on sihtriikide jaotuse poolest omavahel sarnasemad, kui seda on primaarlinn enda 

tagamaaga. Siiski esinevad mõningad erinevused regioonikeskuste ja nende tagamaa vahel. 

Kui keskustes on keskmine Soome töömigrantide osakaal 73,5%, siis lähitagamaal on see 

78,6% ning langeb taas kaugtagamaal 75,9%-ni. Vastupidiselt sellele on jällegi Rootsi ja 

Suurbritannia migrantide osakaal keskustes ja kaugtagamaal ca 3% suurem kui lähitagamaal. 

Maakonnakeskustes on sihtriikide jaotus juba oluliselt kitsam, mille mõõdupuuks võib 

taaskord nimetada Soomes töötavate migrantide osakaalu, mis antud hierarhiaastmes on 84,4 

protsenti. Olulist rolli mängivad veel Norra ja Rootsi töömigrandid, kelle osakaal moodustab 

vastavalt 6,2% ja 3,4%. Märgatavalt väiksem osakaal kui kõrgema astme keskustes on 
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Suurbritannia töömigrantidel, olles vaid 1,3% maakonnakeskuste töömigrantidest. Sarnaselt 

Suurbritanniaga langeb ka Venemaa töömigrantide tähtsus, kelle osakaal on 0,4%. 

Maakonnalinnade tagamaadel valitseb üldjoontes sama sihtriikide jaotus kui keskuses. 

Erinevalt keskusest ja lähitagamaast on kaugtagamaal pisut suurem osakaal Saksamaal ja 

Prantsusmaal töötavaid migrante, ulatudes mõlema puhul 0,7 protsendini. 

Väikelinnade ja maavaldade töömigrantide sihtriikide jaotus sarnaneb väga tugevalt 

maakonnakeskuste tagamaade omaga ning olulisi erinevusi ei esine. 

 

3.2. Sotsiaalsed ja demograafilised näitajad 

3.2.1. Keel 

 

Eelistatud keele osas on tähtsaimaks erinevuseks inimeste sihtriigieelistus. Venekeelsete 

töömigrantide jaotumine omavalitsustesse peegeldab fakti muulaste geograafilisest 

paiknemisest Eestis. Venekeelsete töömigrantide sihtriigieelistused on märksa 

mitmekesisemad (joonis 11). Mõlemas grupis on küll domineerivaks sihtriigiks Soome, kuid 

kui venekeelsetest välismaal töötajatest tegutseb 61% Soomes, siis eestikeelsete 

töömigrantide seas on sama näitaja 82%. Võrdlemisi sarnane on Norras töötajate osakaal, 

erinedes vaid 2% võrra mõlema grupi vahel. 

 

Joonis 11. Eesti- ja venekeelsete töömigrantide jaotus sihtriigiti 
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Suuremad erinevused ilmnevad Suurbritannias töötavate migrantide puhul, kus tegutseb 6% 

venekeelsetest töömigrantidest ning  2% eestikeelsetest välismaal töötajatest. Kui eesti keelt 

rääkivate töömigrantide seas esineb vaid 1% Saksamaal töötajaid, siis venekeelsete välismaal 

töötajate seas on sama näitaja lausa 5%. Venemaal töötajate osakaal eestikeelsete migrantide 

seas on vaid pool protsenti, venekeelsete seas aga 3%. Ka Rootsi on populaarsem muulaste 

seas hõlmates 6% venekeelsetest ajutistest välismaal töötajatest ja 3% eestikeelsetest 

töömigrantidest. 

 

3.2.2. Sugu 

 

Välismaal töötajate sooline jaotus on erinev nii naiste ja meeste sihtriigieelistuste poolest kui 

ka geograafilises plaanis ja asustussüsteemi hierarhia lõikes.  

Vaadeldes maakondade lõikes töömigrantide soolisi erinevusi näeme, et naiste osakaal 

välismaal töötajate seas võib olulisel määral kõikuda. Nii näiteks on protsentuaalselt enim 

naisi Tallinnast pärit töömigrantide hulgas (34%). Veel kõrge naiste osakaaluga välismaal 

töötajate seas on Jõgeva, Ida-Viru, Harju, Tartu ja Viljandi maakond. Kõige väiksem naiste 

osakaal on aga Valga maakonna töömigrantide seas, kus see on vaid 10%. Madala naiste 

osakaaluga töömigrantide seas on lisaks veel Saare, Rapla, Võru ja Lääne maakond (tabel 6).   

 

Joonis 12. Töömigrantide jaotus asustussüsteemi hierarhias soo järgi 

Töömigrantide sooline jaotus omavalitsustes sõltub mõningal määral asustussüsteemi 

hierarhiaastmest (joonis 12). Primaarlinnas on naiste osakaal välismaal töötajate seas kõige 
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suurem, ulatudes 34%-ni, lähitagamaal on sama näitaja 32% ning kaugtagamaal juba 18%. 

Madalamate hierarhiaastmete puhul naiste osakaalu vähenemine keskusest tagamaa poole nii 

selgelt ei väljendu. Regioonikeskustes on naiste osakaal 30%, lähitagamaal 31% ning 

kaugtagamaal langeb see 23%-le. Maakonnakeskuste ja nende tagamaa juures kindlat 

seaduspärasust ei väljendu, kuna kõrgeim naiste protsent välismaal töötajate seas on 

kaugtagamaal ja madalaim lähitagamaal. Väikelinnades ja maavaldades on naiste osakaal 

vastavalt 21% ja 24%. Selle põhjal võib öelda, et sooline jaotus erineb põhiliselt suuremate 

keskuste ja tagamaade ning maavaldade vahel, kuid tugevat sõltuvust asustussüsteemi 

hierarhiast ei väljendu.  

 

Joonis 13. Töömigrantide jaotus sihtriigiti soo järgi 

Olulised erinevused ilmnevad naiste ja meeste sihtriigieelistuste puhul (joonis 13). Kõigis 

Põhjamaades jääb naiste osakaal töömigrantide kolmandiku piiresse. Kõige madalam 

seejuures on Rootsis töötavate töömigrantide seas naiste osakaal, olles vaid 24%. Kõrge naiste 

protsent töömigrantide seas on iseloomulik eelkõige Lääne-Euroopa riikidele. Nii on 

Suurbritannias, Saksamaal kui ka Hispaanias töötavaid naisi ca 70%. Eesti naaberriikides 

Lätis ja Venemaal töötavate töömigrantide seas on naiste protsent võrdlemisi väike. 

Üldistades võib öelda, et Põhjamaades ja naaberriikides on välismaal töötajateks valdavalt 

mehed ning Lääne-Euroopas on Eesti töömigrantideks suuremalt jaolt naised.  
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3.2.3. Vanus 

 

Maakondade lõikes on kõige nooremad välismaal töötajad pärit Valga maakonnast, kus 

keskmiseks vanuseks on 30 eluaastat. Madala keskmise eaga on veel Põlva, Ida-Viru, Hiiu, 

Järva ja Tartu maakond. Uuritavate töömigrantide keskmiseks  vanuseks on 36,6 aastat. Kõige 

vanemad on Viljandi maakonna töömigrandid, kelle keskmiseks vanuseks on 39,6 aastat. 

Kõrgema keskmise eaga on veel Lääne-Viru, Pärnu ja Harju maakond ning Tallinna linna 

töömigrandid (tabel 6).  

Tabel 6. Töömigrantide jaotus maakondade lõikes soo ja vanuse järgi 

 Meeste % Naiste % Keskmine vanus Töömigrante 

Tallinn 65,54% 34,46% 38,70 1123 

Tartu maakond 72,07% 27,93% 32,46 608 

Pärnu maakond 74,09% 25,91% 39,16 514 

Lääne-Viru maakond 75,35% 24,65% 39,33 412 

Viljandi maakond 72,26% 27,74% 39,59 393 

Harju maakond 71,93% 28,07% 38,65 347 

Võru maakond 77,77% 22,23% 35,85 274 

Jõgeva maakond 66,75% 33,25% 35,74 231 

Saare maakond 79,35% 20,65% 36,44 200 

Põlva maakond 74,99% 25,01% 31,53 183 

Rapla maakond 78,65% 21,35% 35,72 179 

Ida-Viru maakond 68,10% 31,90% 32,19 176 

Järva maakond 74,62% 25,38% 33,91 147 

Lääne maakond 77,60% 22,40% 36,42 103 

Valga maakond 89,87% 10,13% 30,05 100 

Hiiu maakond 76,00% 24,00% 34,34 19 

Kogu Eesti 70,25% 29,75% 35,56 5009 

 

Asustussüsteemi hierarhia lõikes on töömigrantide seas kõrgem keskmine vanus suuremates 

linnades, olles regioonikeskustes 42,2 aastat, ning madalaim keskmine vanus maavaldades ja 

väikelinnades, olles vastavalt 33,6 ja 26,4 aastat (Tabel 7). Keskmine vanus siiski ei kahane 

kõrgematelt madalamatele hierarhiaastmetele, vaid kõigub keskuste ja tagamaade vahel. 

Noorte, 15−29-aastaste töömigrantide osakaal hierarhiaastmete lõikes varieerub küllaltki 

kitsastes piirides. Noorima vanuserühma välismaal töötajate protsent on madalaim keskuste 

tagamaadel. Vanuserühm 30−49 on seevastu kõige tugevamalt esindatud keskuste 

lähitagamaal ning omab väiksemat osakaalu maavaldade ja väikelinnade töömigrantide seas, 

mis mõjutab oluliselt keskmist vanust. Vanusegruppide 50−65 ja 65+ varieeruvus on 
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võrdlemisi väike. Vanimate vanusegruppide osakaal on väikseim keskustes ja nende 

tagamaal, suurim aga väikelinnades, keskuste kaugtagamaal ja maavaldades.  

Tabel 7. Töömigrantide jaotus asustussüsteemi hierarhia lõikes vanusegruppide alusel 

Keskmine vanus Vanusegrupp 15-29  Vanusegrupp 30-49 Vanusegrupp 50-64 Vanusegrupp 65+ Töömigrante

1_primaarlinn 38,70 23% 60% 16% 2% 1123

1_tagamaa15 36,73 14% 69% 16% 1% 90

1_tagamaa30 39,87 20% 57% 24% 0% 276

2_regioonikeskused 42,17 23% 58% 17% 2% 729

2_tagamaa15 37,03 20% 64% 17% 0% 96

2_tagamaa30 34,72 22% 58% 18% 2% 300

3_maakonnakeskused 36,76 24% 58% 17% 2% 787

3_tagamaa15 40,45 19% 64% 16% 1% 271

3_tagamaa30 39,16 22% 59% 18% 1% 403

4_väikelinnad 26,43 23% 54% 24% 0% 93

5_maavallad 33,56 24% 57% 18% 1% 841

Kokku 35,56 23% 59% 17% 1% 5009  

Sihtriikide lõikes on kõige nooremad välismaal töötajad Taanis, Norras ja Suurbritannias. 

Kõige vanemad aga naaberriikides Lätis, Venemaal ja Soomes. Vanusegruppide jaotusest 

tuleb välja sama seaduspärasus, mille järgi on suurem osakaal 15−29-aastaseid töömigrante 

Taanis, Norras, Suurbritannias ja Hispaanias, väikseim aga naaberriikides (tabel 8).  

Tabel 8. Töömigrantide keskmine vanus sihtriigiti ja jaotus vanusegruppide alusel 

 

 

 

 

 

 

 

Keskmine vanus Vanusegrupp 15-29  Vanusegrupp 30-49 Vanusegrupp 50-64 Vanusegrupp 65+ Töömigrante

Soome 39,45 21% 60% 18% 1% 4043

Norra 36,58 35% 49% 14% 2% 308

Rootsi 38,43 25% 57% 17% 1% 156

Suur-Britannia 38,04 34% 47% 19% 0% 134

Saksamaa 39,36 27% 53% 19% 0% 73

Prantsusmaa 39,28 25% 57% 16% 1% 68

Hispaania 38,10 33% 51% 10% 6% 49

Venemaa 44,77 8% 67% 21% 5% 39

Läti 45,11 11% 47% 39% 3% 36

Taani 34,63 42% 46% 8% 4% 24

Muud riigid 37,92 29% 53% 18% 0% 79

Kokku 39,22 23% 59% 17% 1% 5009
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3.3. Majanduslikud tegurid 

3.3.1. Brutopalk 

 

Majanduslikud migratsiooniteooriad väidavad, et tähtsaimaks teguriks migratsioonivoo 

tekkeks on palgaerinevus lähte- ja sihtriigi vahel. Sellest tulenevalt võiks eeldada, et 

madalama keskmise palgaga omavalitsustes on migratsioonivoog tugevam. Antud alapeatükis 

on analüüsitud seoselisust keskmise brutopalga ning töömigrantide osakaalu vahel valla 

rahvastikus.  

 

Joonis 14. Punktdiagramm keskmise brutopalga võrdlusest töömigrantide hulgaga 1000 

elaniku kohta omavalitsustes 

Lähtuvalt joonisest 14 näeme, et korrelatsioon kahe teguri vahel on äärmiselt nõrk. 

Punktdiagrammis ei paigutu omavalitsused korrapäraselt, mistõttu võib järeldada, et antud 

juhul konkreetne seos nende kahe teguri vahel puudub.  

Positiivne korrelatsioon ehk olukord, kus palgataseme tõustes kasvab ka migratsioonivoog, ei 

ole kooskõlas migratsiooniteooriatega. Võib öelda, et migratsiooni mõjutavad veel paljud 

tegurid lisaks palgaerinevustele ning et Eesti-siseselt pole palgataseme vahe omavalitsuste 

lõikes nii suur, et ilmneksid olulised erinevused. 
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3.3.2. Tööpuudus 

 

Sarnaselt palgaerinevusega on ka tööpuudus tegur, mida peetakse oluliseks migratsioonivoo 

põhjustajaks. Duaalse tööturu teooria põhjal võiks eeldada, et suurema tööpuudusega 

omavalitsustest on migratsioonivoog tugevam kui seda on väiksema töötusega 

haldusüksustes. Antud juhul on analüüsitud seoselisust registreeritud tööpuuduse ja 

töömigrantide osakaalu vahel omavalitsuse rahvastikus. 

 

Joonis 15. Punktdiagramm registreeritud tööpuuduse võrdlusest töömigrantide hulgaga 1000 

elaniku kohta omavalitsustes 

Nii nagu brutopalga ja töömigrantide vahel puudus seos, nii on ka siin korrelatsioon kahe 

teguri vahel äärmiselt nõrk (joonis 15). Punktdiagrammis ei paigutu omavalitsused 

korrapäraselt, mistõttu võib järeldada, et konkreetset seost pole. Negatiivne korrelatsioon ehk 

olukord, kus tööpuuduse kasvades nõrgeneb rändevoog, ei peegelda reaalsust. Tööpuuduse ja 

töömigratsiooni vaheline seos ei avaldu omavalitsuse tasandil. Põhjuseks, miks see ei avaldu, 

võib olla riigisisene tööränne. Kindlate seoste tuvastamiseks on vajalikud indiviidide 

majanduslikud näitajad.  
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4. Arutelu 
 

Töömigratsioon on muutunud aasta-aastalt üha olulisemaks teemaks nii globaalselt, Euroopa-

siseselt kui ka Eestis. Mobiilsuse kasvuga, mis on toimunud tänu transpordi- ja 

kommunikatsioonivahendite jõudsale arengule ja levikule, on inimeste rändamine muutunud 

süvenevaks trendiks. NSV Liidu lagunemise järgselt on toimunud Eestis ulatuslik 

liikumisvabaduse kasv ning avanenud Euroopa tööturg pakkub palju võimalusi. Euroopa 

Liidu ja Schengeni viisaruumiga liitumine on muutnud välismaal töötamise eestlaste jaoks 

veelgi kergemaks ja atraktiivsemaks. 

Mobiilpositsioneerimine kui meetod mobiilsuse uurimiseks on kogumas tuntust ning 

pakkumas konkurentsi traditsioonilistele meetoditele inimeste ruumilise käitumise 

analüüsimiseks. Rändlusandmete uurimine pakub uusi võimalusi nii turismi kui ka 

migratsiooni uurimiseks. Rändlusteenuse ehk roamingu andmetel on omad plussid ja 

miinused võrreldes tavapäraste küsitlusuuringutega. Plussideks võib nimetada andmete 

kogumise kiirust ja odavust, miinustena aga vähest infot inimese mobiilsuse põhjuslikkusest. 

Nii näiteks jääb rändlusandmete puhul teadmata töökoht, haridus ja välismaale mineku 

motivatsioon ja põhjused. 

Kommunikatsioonivahendite areng ja levik on teinud läbi järsu hüppe. Juba 5 aastat tagasi oli 

Eestis rohkem mobiiltelefone kui elanikke (European Commission 2007). Sellest hoolimata 

on vanusegrupis 15−29 olevate töömigrantide osakaal rändlusandmetes võrdlemisi väike, seda 

eeldades, et noored on kõige aktiivsemad välismaal töötama. Võib vaid oletada, et noorimas 

vanusegrupis eelistatakse välismaal olles teisi suhtlusvahendeid. Tõenäoliselt esineb ka 

varieeruvus töömigrantide mobiilikasutuses erinevates sihtriikides. 

Geograafilised varieeruvused migratsiooni lähtekohtade osas näitavad erinevate omavalitsuste 

ja piirkondade rändeaktiivsust ja sihtriigieelistusi. Eestis mõjutab migratsiooni lähtekohtade 

puhul pigem asustussüsteemi hierarhia kui regionaalsed erinevused. Riigi põhjaosas olevates 

omavalitsustes ei ole nii suurt tungi Soome rändamiseks, kui seda on Lõuna-Eestis. Antud 

olukorda võib seostada kindlalt Eesti väiksusega ja rikkamate maismaanaabrite puudumisega. 

Seetõttu ei saa me ka vaadelda sarnaseid olukordi nagu näiteks Poola töömigratsiooni puhul, 

kus Lääne-Poolas on tugevalt esindatud Saksamaal töötavad inimesed (Okólski & Stola 

1999).  
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Asustussüsteemi hierarhia mõju töömigratsioonile seisneb eelkõige selles, et väiksema 

populaarsusega sihtriikidesse rännatakse tööle eelkõige suurematest keskustest. Seda võib 

seostada ühelt poolt keskuste suurema rahvusvahelise avatusega. Teisalt võib sellist mõju 

seletada hierarhilise difusiooniga ehk olukorraga, mille puhul uute nähtuste levik esmalt 

keskustest alguse saab ning võimendudes hierarhia madalamatele astmetele laieneb (Wallace 

et al 1997).  

Sotsiaalsetel ja demograafilistel näitajatel on Eestis töömigratsioonile märgatav mõju. 

Venekeelsete töömigrantide sihtriigieelistused on tunduvalt mitmekesisemad, kui seda on 

eestikeelsete välismaal töötajate puhul. Antud erinevused võivad olla mitmete tegurite 

koosmõju. Ühe faktorina võib välja tuua selle, et venekeelne elanikkond kui ka töömigrandid 

elavad valdavalt kõrgemate asustussüsteemi hierarhiaastmete omavalitsustes ehk valdavalt 

primaarlinnas ja regioonikeskustes. Nagu eespool välja toodud, siis suuremate keskuste 

töömigrantide sihtriigieelistused on reeglina mitmekesisemad, kui seda on näiteks 

väikelinnade või maavaldade rändajate puhul. Sellest tulenevalt võib järeldada, et üheks 

põhjuseks, miks venekeelsete migrantide sihtriigieelistused on mitmekesisemad, on see, et 

nad elavad valdavalt suuremates keskustes. Teisalt võib seda seostada eestlaste kultuurilise ja 

keelelise lähedusega soomlastega, mis soosib pigem Soomes töötamist.  

 Soolise jaotuse poolest esinevad erinevused mitmes aspektis. Sihtriikide osas on meeste 

osakaal Eesti töömigrantide seas Põhjamaades suurem ning naiste osakaal on suurem Lääne-

Euroopa riikides. Võib oletada, et välismaal töötamine võimendab soolisi erinevusi peetava 

ameti osas ning mehed töötavad välismaal pigem primaar- ja sekundaarsektoris ning naised 

pigem teenindavas sektoris. See võib ka mõjutada oluliselt sihtriigieelistusi (Krisjane 2009). 

Lisaks sellele varieerub oluliselt ka naiste osakaal geograafilises aspektis. Nimelt jäävad 

suurema naiste osakaaluga silma asustussüsteemi hierarhias kõrgemal paiknevad keskused 

ning madalama osakaaluga keskuste tagamaa, maavallad ja väikelinnad. Võib oletada, et 

väljaspool keskusi esineb tihedamini olukord, kus perele lisatulu teenimiseks mõni pereliige 

välismaale tööle läheb, kes enamjaolt on mees (Knox & Marston 2004).  

Vanuse osas on lähtekohtade ja sihtriikide varieeruvused märksa kitsamad kui eelpool 

nimetatud tegurite puhul. Geograafilisest aspektist on keskmise vanuse poolest noorimad 

madalama asustussüsteemi hierarhia välismaal töötajad. Sihtriikide osas aga on keskmiselt 

nooremad pigem kaugemate sihtriikide migrandid ning keskmiselt vanemad naaberriikides 

töötavad inimesed. Võib oletada, et väiksemate asulate noored otsivad töövõimalusi 
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tõenäolisemalt välismaal, kui seda teevad keskuste noored tööealised. Sihtriikide valiku osas 

mängivad rolli tõenäolised ealised erinevused mobiilsuse osas ning väiksem seotus perega. 

Käesolev töö annab aimu valitsevatest seaduspärasustest töömigrantide rände sihtriikide ja 

lähtekohtade geograafiast ning sotsiaal-demograafilistest iseärasustest. Siiski tekitab uurimus 

mitmeid küsimusi töörände põhjuslikkuse osas geograafilises aspektis, millele rändlusandmed 

kahjuks vastuseid ei anna. Eestis läbiviidud töömigratsiooni uuringud annavad küll vastuseid 

põhjustele, kuid mitte sõltuvalt rände lähtekohtadest. 
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Kokkuvõte 
 

Käesoleva töö eesmärk oli välja selgitada, kuidas varieerub erinevates Euroopa riikides 

ajutiselt töötavate eestimaalaste elukohtade jaotus Eestis. Selle uurimiseks kasutati passiivse 

mobiilpositsioneerimise, täpsemalt rändlusteenuse ehk roamingu andmeid. Töös on 

analüüsitud erinevate sihtriikide töömigrantide koosseisu vastavalt rände lähtekohale. Lisaks 

sellele uuriti ka välismaal töötajate sotsiaal-demograafiliste näitajate varieeruvust sihtriikide 

ja elukohtade lõikes ning püüti võrrelda töömigrantide osakaalu omavalitsuste keskmise 

brutopalga ja tööpuudusega. 

Analüüs näitas, et geograafiline varieeruvus sõltub tugevamalt asustussüsteemi hierarhiast kui 

regionaalsetest erinevustest. Sihtriikide lõikes ei ole töömigrantide elukohtade regionaalsel 

paiknemisel Eestis suuri erinevusi. Kõige tugevamalt eristus Venemaal töötavate inimeste 

elukohtade jaotus, kes on oluliselt esindatud Ida-Viru ja Põlva maakonnas ja Tallinnas. 

Põhjamaades töötajate elukohad on jaotunud väga ühtlaselt üle Eesti ning ei ilmne suuri 

erinevusi Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti maakondade vahel.  

Märksa tugevamalt sõltub rände lähtekohtade paiknemine sihtriigiti asustussüsteemi 

hierarhiast. Mida populaarsem on sihtriik, seda ühtlasem on töömigrantide geograafiline 

jaotus. Vähemkülastatud sihtriike iseloomustab aga kitsas jaotumine suurematesse 

keskustesse. Antud olukorda võib võrrelda hierarhilise difusiooniga ehk olukorraga, kus 

nähtuse levik algab ruumilise hierarhia kõrgematel tasanditel ning tugevnedes laieneb 

madalamale. Nii on populaarsete sihtriikide Soome, Norra ja Rootsi geograafiline jaotus 

ühtlane üle Eesti, kuid vähemkülastatud riikide, nagu näiteks Hispaania, Saksamaa ja Läti 

töömigrantide elukohtade jaotus on kitsas ja valdavalt koondunud suurematesse keskustesse.  

Eestikeelsete ja venekeelsete töömigrantide sihtriigieelistused on omavahel erinevad. 

Venekeelsete välismaal töötajate sihtriigieelistused on mitmekesisemad. Mõlemas grupis on 

küll domineerivaks sihtriigiks Soome, kuid kui venekeelsetest välismaal töötajatest tegutseb 

61% Soomes, siis eestikeelsete töömigrantide seas on sama näitaja 82%. Venekeelsete 

töömigrantide seas on sihtriikidena populaarsemad Suurbritannia, Saksamaa ja Rootsi. 

Soolisest võrdlusest tuli välja, et Põhjamaades ja naaberriikides on valdavalt töömigrandid 

mehed, Lääne-Euroopa riikides aga naised. Välismaal töötajate elukohtade soolist jaotust 

uurides ilmnes, et keskustes on töömigrantide seas suurem naiste osakaal, kui seda on 
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keskuste tagamaal, väikelinnades või maavaldades. Kõige kõrgema keskmise vanusega 

töömigrandid töötavad Venemaal, Lätis ja Soomes. Madalam keskmine vanus on jällegi 

kaugemates sihtriikides nagu Norra, Taani ja Hispaania. Rände lähtekohtade põhjal 

võrrelduna on keskmisest vanemad töömigrandid suuremates keskustes. Kõige madalam on 

keskmine vanus välismaal töötajate seas, kelle elukohaks on maavallad või väikelinnad. 

Omavalitsuste keskmise majanduslike näitajatega võrdlus töömigrantide osakaaluga ei 

omanud seoseid. Korrelatsioon brutopalga ja tööpuudusega omavalitsustes on nõrk ning ei saa 

väita, et töömigratsioon oleneb tugevalt majanduslikest näitajatest, vaid olulist rolli mängivad 

individuaalsed näitajad. 

Uurimuse tulemusena selgusid ajutiselt välismaal töötavate inimeste elukohast tulenevad 

geograafilised seaduspärasused. Eestimaalaste kooseis tulenevalt migratsiooni sihtriigist on 

erinev eelkõige seoses omavalitsuste paiknemisega asustussüsteemi hierarhias. Töös 

kasutatud rändlusandmestik võimaldas uurida inimeste migratsioonikäitumist lihtsamalt kui 

seda oleks võimalik olnud läbi tavapärase küsitluse. Roaming andmed omavad loomuse 

poolest siiski olulisi piiranguid, kuna saame vaid kitsast infot inimeste kohta.  
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Summary 

The geographic differences of Estonia’s outgoing temporary labour migration 

Labour migration has over the years become an ever more important issue around the globe, 

in Europe and in Estonia. With the growth of mobility, which is contributed to the fast 

development of transport and communications mediums, migration has become increasing 

trend. Freedom of movement has grown immensely of the last ten years in Estonia. Free 

movement, the open European labour market and the gap between income in Estonia and the 

old EU members make short-termed labour migration easy and attractive for Estonians.  

Herein research there was found out, using roaming and mobile positioning data, how the 

geographic distribution of outgoing foreign workers varies in Estonia by the different 

countries of destinations. The geographic distribution of labour migration depends more on 

the settlement hierarchy than on regional differences. There are no big differences between 

the destinations of temporary foreign workers from South- and North-Estonia. For the more 

popular countries of migration destination, like Finland, Norway and Sweden the geographic 

distribution is fairly homogenous. For the less visited countries the distribution is narrow and 

concentrated in the bigger central cities. This can be seen as a form of hierarchical diffusion in 

which the spread of a phenomenon starts in the biggest center and expands from there on onto 

the lower levels of hierarchy as the phenomenon intensifies. The less a country is visited for 

working purpose the narrower the geographic distribution of the migrants’ residences.  

Important indicators which where researched, where gender, age and used language. The 

Estonian speaking labour migrants tend to work in Finland more than the Russian speaking 

temporary foreign workers do. Russian speaking labour migrants are more likely to work in 

Great-Britan, Germany and Sweden and they have more diverse destination preferences than 

Estonians. The distribution by gender showed that women have a greater percentage among 

labor migrants in West-European countries and men a greater percentage in Nordic countries 

and in Latvia and Russia. Also central towns tend to have a greater percentage of women 

among foreign workers than in small towns and rural regions. By avarage age the oldest are 

the labour migrants in Russia, Latvia and Finland and the youngest in farer destination 

countries as Norway, Denmark and Spain. The foreign migrants tend to be the youngest in 

rural regions and small towns and the oldest in central towns. There was no correlation 

between the amount of labour migrants in municipalities and the unemployment rate and 

gross wage discovered. 
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