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Dokumendiuuring 
 
1.1. Ajaloolised suundumused ja digipöörde areng partnerriigis  

 Milline on majanduse riiklik struktuur?   
 Digipöörde areng viimastel aastatel   
 Millised on tulevikuprognoosid?   

  

1.1.1. Eesti majanduse struktuur1  
  
Eesti on väike arenenud majandusega riik, mida mõjutavad peamiselt ELi ja Skandinaavia 
kaubanduspartnerid. SKP oli 2020. aastal 27 miljardit eurot ja jõuab 2021. aastal 30 miljardi 
euroni, mis on umbes 22 600 eurot elaniku kohta. Eestis on vaid 1,3 miljonit elanikku ning 
kaupade ja teenuste eksport moodustas 2020. aastal ligikaudu 70% SKPst.  
  
Eesti 20–64-aastaste elanike tööhõive määr oli 2019. aastal ELis teisel kohal töötuse 
määraga alla 5%, vaatamata 2018. aasta töövõimereformile, mis muutis vähenenud 
töövõime toetuse saamisel kohustuslikuks töötukassa poolse töövõime hindamise. Aktiivsed 
tööturumeetmed keskenduvad karjäärinõustamisele, oskuste täiendamisele ja 
ümberõppele. Suurt rõhku pannakse keelele ja põhilistele IT-oskustele.  
  
Ettevõtte struktuur. Eestis on 137 000 ettevõtet. Ainult umbes 40 000 neist on rohkem kui 
üks töötaja ja ainult 7000 ettevõttes töötab 10 või enam töötajat. 2021. aasta I kvartalis 
maksis 5% 10 või enama töötajaga ettevõtetest 75% maksudest ja andis tööd ligikaudu 65% 
tööjõust.  
  
Alates taasiseseisvumisest on Eestis pööratud suurt tähelepanu IKT-le. Digitaliseerimise 
mõju on olnud tugevam avalike teenuste puhul ning erasektor jääb selles vallas pisut maha, 
eriti VKEde puhul.  
  
Mõned faktid digitaliseerimise kohta  

 Kõrgtehnoloogia ja teadmistepõhiste teenuste sektor moodustavad 4,8% 
tööhõivest, mis on ELis suuruselt 6. kohal.  
 IKT-sektori lisandväärtus oli 2018. aastal 5,4% SKPst, mis oli ELis suuruselt 5. 
kohal.  
 IKT-spetsialistid moodustasid 2018. aastal 4,3% kogu tööhõivest, mis oli ELis 
suuruselt 3. kohal. Kõigi IKT-sektori töötajate osakaal ulatus 2021. aasta I 
kvartalis 7,1%-ni tööjõust.  
 Kokku 62% elanikkonnast on vähemalt IKT-alased põhioskused, mis vastab ELi 
keskmisele tasemele.  
 Vaid 26% Eesti ettevõtetest kasutab erinevate osakondade ja äriliinide 
vahelises suhtluses ressursiplaneerimise süsteemi, samas kui ELis keskmiselt on 
see näitaja 36%.  
 Kokku 80% inimestest on viimase 12 kuu jooksul kasutanud riigiasutustega 
suhtlemiseks internetti.  

                                                           
1
 Käesolevas peatükis on allikatena kasutatud Statistikaametit ja Eurostati. 
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 100 000 elaniku kohta on 31 idufirmat (ELis 3. koht).  
  
Üldiselt moodustab töötlev tööstus suurima osa majandusest. Töötlev tööstus annab tööd 
18%-le tööjõust ja moodustab 14–15% SKPst (vt tabel 1). Tööviljakus töötlevas tööstuses on 
Euroopa keskmisest madalam ning probleemiga tegeletakse peamiselt innovatsiooni ja 
digitaliseerimise kaudu. EASi poolt 2020. aastal läbi viidud uuringu kohaselt oli 64%-l 
küsitletud tööstusettevõtetest arvutiga juhitavad masinad, 36%-l aga need puuduvad2. 
Kolmandik vastanutest ütles, et nende ettevõte kogub ja analüüsib andmeid. 
Anduritehnoloogiat kasutas 22% küsitletud ettevõtetest. Droone kasutab 15% küsitletud 
tööstusettevõtetest. Tootmisprotsesside digitaliseerimine ja automatiseerimine on rohkem 
levinud suurettevõtetes.  
  
Suuruselt teine sektor, jae- ja hulgikaubandus, annab 13,5% lisandväärtusest ja hõlmab 13% 
tööjõust. Praeguseks on enamik jaemüüjaid käivitanud oma veebipoed ja võtnud kasutusele 
iseteeninduskassad. Teabevood on suures osas digitaliseeritud ja integreeritud 
(ressursiplaneerimise süsteemid jne).  
  
IKT-sektor ise moodustab 8,6% SKPst ja ligi 5% tööjõust. Sektori suurim väljakutse on uute 
töötajate leidmine. Seetõttu laienevad IKT-ettevõtted sageli teistesse Ida-Euroopa riikidesse 
ja mujale.  
  
Tabel 1. Majandusstruktuur SKP ja tööhõive tööstusliku jaotuse kaupa (Eurostat 2020)  

***  % SKPst  % tööhõivest  
Tegevusala:  Eesti  EL

3
   Eesti  EL  

Kokku – kõik NACE tegevused  100  100  100  100  
Põllumajandus, metsandus ja kalapüük  2,2  1,9  2,9  4,5  
Tööstus (v.a ehitus)  18,6  19,4  20,1  16  
Tootmine  14,4  16,2  18,2  14,4  
Ehitamine  6,4  5,7  8,0  6,5  
Hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus  20,7  17,8  23,3  24,1  
Teave ja teabevahetus  8,6  5,4  4,8  3  
Finants- ja kindlustustegevus  4,9  4,6  1,8  2,3  
Kinnisvaraalane tegevus  9,2  11,4  1,7  1  
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus; haldus- ja tugiteenused  9,5  11,1  8,5  12,5  
Avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne  17,3  19,8  23,2  24  
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg jne.  2,5  3,0  5,7  6  
  
  

1.1.2. Hiljutised arengud  
  
COVID-19 pandeemia on mõjutanud majandust ja inimeste elu kogu maailmas. Õnneks ei 
ole negatiivne mõju majandusele nii üleüldine kui 2008.–2010. aasta finantskriisi ajal. Nagu 
paljudes teistes riikides, on ka IKT-sektor pandeemia ajal tegelikult jõudsalt kasvanud. 
Digiteenuste eksport on viimastel aastatel hoogsasti kasvanud, moodustades 2020. aastal 

                                                           
2
 https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2020/04/T%C3%B6%C3%B6stuse-digitaliseerimine_aruanne-

Tootmisprotsessidejuhtimisedigitaliseeriminet%C3%B6%C3%B6stuses.03.2020.pdf 
3
 27 riiki alates 2020. aastast (Eurostat 07.06.2021) 
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ligikaudu 12–13% koguekspordist. IKT-sektoris hõivatute osakaal on kasvanud 4,8%-lt 2015. 
aastal 7,1%-le 2021. aasta esimeses kvartalis4.  
  
Lisaks muutus digitehnoloogia ühtäkki ka muudes sektorites töötavate inimeste jaoks veelgi 
olulisemaks. 2020. aasta teises kvartalis läks Eestis kaugtööle üle peaaegu 200 000 töötajat 
ehk umbes kolmandik tööjõust, samas kui tavapärane kaugtöötajate osakaal on umbes 7%5. 
Ligi 90% töötajatest sooviks näha kaugtöö osakaalu püsivat suurenemist6.  
  
Eriolukorra ajal kogutud tööjõu-uuringu7 andmed näitavad, et kaugtööd kasutasid kõige 
enam spetsialistid (67,9%) ja juhid (57,2%), samas kui keskastme spetsialistide (41,5%) ja 
kontoritöötajate (25,8%) seas oli selle kasutamine oluliselt väiksem.  
  
Tegevusalade võrdluses kasutati kaugtööd kõige rohkem info ja side (82,4%), rahanduse ja 
kindlustuse (75,5%) ning kutse-, teadus- ja tehnikavaldkonnas (68,7%)8.  
  
Kõige rohkem kasvas kaugtööd tegevate inimeste osakaal hariduses: eelmisel aastal 19,5% 
võrreldes 56%-ga koroonaviiruse esimese laine ajal9.  
  
  

1.1.3. Prognoosid ja edasine areng  
  
Eesti majandus peaks 2022. aastal ja pärast seda prognooside kohaselt kiiresti taastuma (vt 
tabel 2) ning tööpuudus vähenema. Varasemad struktuursed probleemid, nagu 
märkimisväärne tööjõupuudus, vananev ühiskond ja sotsiaalteenuste ebapiisav 
rahastamine, muutuvad taas olulisemaks kui tervishoiukriis.  
  
Tabel 2. Üldine majandusprognoos (Euroopa Komisjon 2021. aasta märtsis)  

Näitajad  2019  2020  2021  2022  
SKP kasv (% aastaga)  5  –2,9  2,8  5  
Inflatsioon (% aastaga)  2,3  –0,6  1,6  2,2  
Töötus (%)  4,4  6,8  7,9  6,3  
Valitsemissektori eelarve tasakaal (% 
SKPst)  

0,1  –4,9  –5,6  –3,3  

Valitsemissektori koguvõlg (% SKPst)  8,4  18,2  21,3  24  
Jooksevkonto saldo (% SKPst)  1,9  –1  1,9  1,7  

  
Praegu on rõhku pandud digitaliseerimise kiirendamisele nii era- kui ka avalikus sektoris. 
Digitaliseerimine on kõigi riiklike strateegiate, Euroopa rahastuse (ESF RRF jt) ja Eesti 
riigieelarvete üks prioriteete. Euroopa Liidu Nõukogu hinnangul peaksid riigipõhised 

                                                           
4
 Statistikaamet ning digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI): https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi. 
5
 https://www.stat.ee/et/uudised/koroonakriisi-tulemus-200-000-kaugtoo-tegijat, 21.06.2021 

6
 https://turundajateliit.ee/89-tootajatest-soovib-tulevikus-jatkata-osalise-kaugtooga/ 

7
 https://www.stat.ee/et/uudised/koroonakriisi-tulemus-200-000-kaugtoo-tegijat, 21.06.2021 

8
 https://www.stat.ee/et/uudised/koroonakriisi-tulemus-200-000-kaugtoo-tegijat, 21.06.2021 

9
 https://www.stat.ee/et/uudised/koroonakriisi-tulemus-200-000-kaugtoo-tegijat, 21.06.2021 
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soovitused keskenduma investeeringutele rohe- ja digipöördesse, eelkõige ettevõtete 
digitaliseerimisele Eestis aastatel 2020–202110.  
  
Haridusstrateegia 2021–203511 eesmärgid:  

 Plaan on anda 100%-le põhikoolilõpetajatest IKT baasoskused, võrreldes 
tänase 83%-ga.  
 Kokku peaks 60% 16–74-aastastest elanikest omandama põhitasemest 
kõrgemad digioskused, võrreldes praeguse 35%-ga.  
 Õpetamise ja õppimise metoodika digitaliseerimine (arendamisele kuuluvad 
sihttasemed)  

  
Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse strateegias12 ei ole konkreetseid 
digitaliseerimise eesmärke. Küll aga põhineb kogu strateegia horisontaalselt 
digitaliseerimisel või toetab seda ning sisaldab konkreetseid tegevusi, näiteks:  

 automatiseerimise edendamine ettevõtetes digitaliseerimise tegevuskava 
väljatöötamise ja käesolevas tegevuskavas sisalduvate investeeringute 
rahastamise kaudu, sealhulgas digitaliseerimise ning tehisintellekti ja 
robootikatehnoloogia kasutuselevõtu toetamine, et parandada ettevõtete 
protsesside ja tarneahelate tõhusust ning suurendada toodete ja teenuste 
lisandväärtust;  
 ettevõtjate halduskoormuse vähendamine, sealhulgas osutades ettevõtjatele 
avalikke teenuseid ühtse digivärava kaudu võimalikult ennetavalt ja kooskõlas 
nende äritegevuse arenguga ning ergutades reaalmajanduse arendamist ja 
rakendamist;  
 digitaalse kaubanduse (e-kaubandus, platvormimajandus, jagamismajandus) 
ja ringmajanduse edendamine, et parandada Eesti mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate konkurentsivõimet rahvusvahelises kaubanduses;  
 e-residentsuse programmi arendamine ja laiendamine, et kutsuda uusi 
ettevõtteid üles tegelema ettevõtlusega Eestis ja läbi Eesti;  
 Work in Estonia programmi rakendamise jätkamine, et meelitada ligi Eesti 
ettevõtetele vajalikke spetsialiste ning töötada välja tõhus erialadevaheline 
talendipoliitika;  
 parima võimaliku tehnoloogia kasutamise toetamine tööstusettevõtetes ja 
kaasaegsel tehnoloogial põhinevate ärimudelite kasutuselevõtu soodustamine, 
sealhulgas kitsaskohtade diagnoosimine ja auditeerimine ning rahvusvaheliselt 
kogenud ekspertide ja spetsialistide kaasamine välismaalt;  
 Eestis arendatavate olemasolevate teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni mahukate toodete ja tehnoloogiate ekspordi kasvu toetamine ning 
tingimuste loomine uute toodete ja teenuste arendamiseks ja müügiks kõrgema 
lisandväärtusega sektorites ja turgudel, toetades ettevõtteid kvaliteetsete 
infrastruktuuriteenuste kaudu ning aidates neil saada sihtturul vajalikke 

                                                           
10

 https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-
commission-recommendations_et 
11

 https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035/eesti-
haridusvaldkonna-arengukava, 18.06.2021 
12

 https://www.hm.ee/et/TAIE-2035, 18.06.2021 
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sertifikaate ja müügilube; ettevõtetevahelise koostöö ja ühistegevuse 
soodustamine ekspordimahtude suurendamiseks.  

  
Olulisemad digitaliseerimisprojektid liikmesriigis  

 Taaskasutuse võimendamine digivalitsemises on aktuaalne. Loodud on ühtne 
digiriik.eesti.ee inforuum, mis annab selge ülevaate digivalitsemise 
arengupõhimõtetest ning süsteemselt hallatud digivalitsemise probleemidest ja 
lahendustest ning rakendatud on IKT komponentide taaskasutamise platvormid: 
laiendatud on digivalitsemise koodide hoidlas pakutavat tarkvaravalikut ning 
loodud on hoidla tehisintellekti tööriistakomplektide ja muude 
korduvkasutatavate tehniliste komponentide jagamiseks.   
 2021. aasta eesmärk on koostada uus riiklik tehisintellekti/masinõppe kava ja 
jätkata selle rakendamist ka lähiaastatel.   
 2022. aasta lõpuks võetakse tehisintellekti strateegia Kratt vastu vähemalt 
viies valitsusasutuses.   
 Tegevuste elluviimine kooskõlas kehtestatud avaandmete tegevuskavaga 
2021–2022 ja andmehalduse tegevuskavaga 2021–2022.   
 Digivalitsemise jätkusuutlikkuse tagamiseks koordineerime nii riigieelarve kui 
ka ELi vahendite (SF ja RRF) kasutamist, et tagada riigile oluliste IT-arenduste 
rahastamine ja anda digipöördele hoogu juurde. Aastatel 2022–2023 
keskendutakse peamiselt ELi vahendite rakenduskavade väljatöötamisele 
(struktuurifondid 2021–2027; taaste- ja vastupidavusrahastu aastani 2026) ja 
koordineerimiskorralduste kasutuselevõtmisele. Käivitatakse mitu üleriigilist 
reformi, sealhulgas avalike digiteenuste (teenuste terviklikuks ja ennetavaks 
muutmise) ning digitaristu, sealhulgas turvalise digipilve uued tasandid.   
 Uuendame küberturvalisuse haldamise ja küberintsidentide lahendamise 
riiklikke kontseptsioone. Nende mõistete alusel täiendame küberturvalisuse 
seadust ning teisi õigusakte ja regulatiivseid dokumente, milles sätestatakse 
asutuste ja organisatsioonide rollid, vastutus, ülesanded ja koostöösuhted.   
 Tõstame teadlikkust küberturvalisuse suundumustest, ohtudest ja mõjudest 
ning arendame suutlikkust luua piisavaid küberturvalisuse meetmeid. Selleks 
süstematiseerime küberturvalisuse teadus- ja arendustegevuse protsesse ning 
tellime vajalikud analüüsid ja uuringud.   
 Võtame vastu uue küber- ja infoturbe standardi ning parandame oma 
suutlikkust rakendada turvameetmeid. Loome mõõdikute süsteemi riikliku 
küberturvalisuse taseme jälgimiseks ja mõõtmiseks.   
 Olemasolevate ja uute infosüsteemide aruka arendamise üheks tulemuseks 
peaks olema kodanike ja ettevõtjate paranenud rahulolu avalike teenustega. See 
tuleb saavutada muu hulgas ennetavate valitsusteenuste kasutuselevõtuga, mis 
hõlmab ka eesti.ee ning 2022.–2025. aasta riigieelarve strateegia ja 2021. aasta 
stabiilsusprogrammi lõimingute väljatöötamist. Seitsekümmend viis lõimingut 
muude valitsuse andmebaaside ja teenustega. Lisaks jätkatakse avalike teenuste 
ja põhitaristu arendamise ning avalike teenuste koostalitlusvõime toetamist.   
 Alustatakse ennetavate valitsusteenuste aktiivset arendamist, tuginedes 
2020. aasta septembris kokku lepitud ennetavate valitsusteenuste arendamise 
tegevuskavale, mille esimesed arendused on planeeritud algama 2021. aasta 
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neljandas kvartalis. Tegevuskava raames on kokku lepitud 14 ennetavas riiklikus 
teenuses ja 9 neist teenustest töötatakse välja perioodil 2021–2025.   
 Jätkatakse avalike teenuste paremate haldamistavade kasutuselevõttu, 
sealhulgas mõõtmise ja seire valdkonnas. Selleks töötatakse välja ühtne 
teenusestandard teenuste kavandamiseks, arendamiseks, haldamiseks ja 
mõõtmiseks, arendatakse edasi teenusejuhtide ja -omanike teadmisi ja oskusi 
ning luuakse ja pakutakse teenuste omanikele vahendeid teenuste haldamiseks, 
sealhulgas parandades teenuste riikliku keskregistri kasutajasõbralikkust.   
 Valmib Elektrileviga 2018. aastal sõlmitud juurdepääsuvõrkude passiivse 
lairibataristu toetusmeede, mis peaks 2023. aasta lõpuks tagama 40 016 
maapiirkonna majapidamisele juurdepääsu kiirele internetivõrgule (11,6 miljonit 
eurot).   
 Riigi toetust kasutatakse esimeste pidevate 5G transpordikoridoride ja 5G 
piirkondade rajamiseks elamu- ja tööstuspiirkondadesse.   
 Käivitatakse täiendavad toetusmeetmed, et toetada juurdepääsuvõrkude 
rajamist piirkondades, mis on hetkel turul maha jäänud.  

 

  

1.2. Digitaliseerimise ja kollektiivläbirääkimiste riiklik raamistik  
 Õigusaktid, strateegilised dokumendid, institutsiooniline raamistik, riiklike 
sotsiaalpartnerite arvamused, kollektiivlepingud jne.   

  
Üldiselt on kollektiivläbirääkimised ettevõtte või sektori tasandil Eestis üsna haruldased ning 
enamik tööelulisi probleeme ja nendega seotud küsimusi on seadusega reguleeritud. Ainult 
umbes 4–5% töötajatest on ametiühingute liikmed ning nendega hõlmatus on koondunud 
konkreetsetele avaliku sektori töökohtadele (õpetajad ja meditsiinitöötajad) ja transpordile. 
Kahe suure telekommunikatsiooniettevõtte teenindavate töötajate jaoks on olemas 
ametiühing, kuid IKT-sektoris ei ole ühtegi ametiühingut, mis esindaks IKT-spetsiifilisi 
töökohti. Konföderatsiooni tasandil on sõlmitud kollektiivleping Euroopa sotsiaalpartnerite 
digiüleminekut käsitleva raamlepingu vastuvõtmiseks. Ka Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed 
on küsitluses vastanud, et nad eelistaksid, et suurem osa sotsiaalsest dialoogist toimuks 
keskliitude ja valitsuse tasandil13.   
Kollektiivläbirääkimisi reguleerib peamiselt kollektiivlepingu seadus14.  
  
Olulisemad digitaliseerimise strateegiad riiklikul tasandil on „Eesti 2035“15, „Eesti 
digiühiskond 2030“, (kinnitatakse 2021. aastal), teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja 
ettevõtluse strateegia 2035 (TAIE) ning haridusstrateegia 2021–2035. Üldised eesmärgid, 
mis on nendes strateegiates osaliselt seotud digitaliseerimisega, on järgmised:  

 Tööviljakus on 110% Euroopa Liidu 27 liikmesriigi keskmisest.  
 Teadus- ja arendustegevuse kulutused erasektoris on 2% ja avalikus sektoris 
1% SKPst.  

  

                                                           
13

 Norra toetustest rahastatud projekti „Social Partnerships and Flexible Labour Relations“ avauuring, aprill 
2021. 
14

 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/518062018002/consolide/current,  
 
15

 https://valitsus.ee/strateegia-eesti-2035-arengukavad-ja-planeering/strateegia, 18.06.2021 



 9 

Eesti digiühiskond 203016 eesmärgid  
 Visioonist lähtuvalt on digiühiskonna arengu peamine eesmärk järgmisel 
kümnendil Eesti „digijõu“ suurendamine: saada parim digivalitsemise kogemus, 
pakkuda ülikiiret internetti kõigile ning tagada meie küberruumi turvalisus ja 
usaldusväärsus.  
Selle tulemusena peaks üksikisikute ja ettevõtjate rahulolu avalike digiteenustega 
suurenema 69%-lt 2020. aastal 90%-le 2030. aastal, kiire internetiühenduse 
kättesaadavus 47%-lt 90%-le, küberturvalisuse hinnang 58%-lt 100%-le ning 
usaldusväärsus peaks jääma senisele, 96% tasemele.  
 Rahulolu avalike digiteenustega peaks suurenema 47%-lt ettevõtjate ja 69%-lt 
eraisikute seas 2020. aastal 90%-le mõlemas rühmas 2030. aastaks.  
 Vähemalt 100 Mbit/s internetiühendusega majapidamiste ja ettevõtete 
osakaal Eestis, mida saab uuendada 1 Gbit/s-ni, peaks 2030. aastaks tõusma 
2021. aasta 58%-lt 100%-le.  
 Küberturvalisus: nende 16–74-aastaste osakaalu minimeerimine, kes ei ole 
viimase 12 kuu jooksul turvariskide tõttu avaliku sektori asutuste või 
teenuseosutajatega veebis suhelnud.  

  
Riiklikud strateegiad ja arengukavad kajastuvad üldiselt valitsuse tegevuskavades, kuid ei 
pruugi alati anda tulemusi. Seetõttu on ettevõtlusorganisatsioonidel oluline roll nii 
arengukavade koostamisel kui ka nende elluviimise tagamisel.  
  
Digitaliseerimise kõige nähtavamad ilmingud tööhõive kontekstis on tõenäoliselt kaugtöö 
võimaluste laienemine ja kasvav vajadus digioskuste järele. Kaugtööd reguleerib töölepingu 
seadus17 ning tööandja-töötaja vastutus kaugtöö eest on täpsustatud sotsiaalpartnerite 
kaugtöö kokkuleppes, mille alusel on Sotsiaalministeerium koostanud ka kaugtöö juhendi18.  
  
Eestis on läbi viidud mitmeid uuringuid töövormide kohta, mida digitaliseerimine hõlbustab 
(platvormitöö, kaugtöö jne):  

1. Heejung Chung. Future of work and flexible working in Estonia. The case of 
employee-friendly flexibility, 201819 (Töö tulevik ja paindlik töötamine Eestis. 
Töötajasõbraliku paindlikkuse juhtum, 2018).  
2. Johanna Vallistu jt. Analüüs „Tuleviku töö – uued suunad ja lahendused“ 
201720.  
3. Arenguseire Keskus on läbi viinud mitmeid uuringuid, mis keskenduvad töö 
tulevikule:  

a. Platvormitöö Eestis 2021. 21  
a. Virtuaalse töö mõistmine. Eesti väljavaated digitaalmajanduses, 
2018.22  

                                                           
16

 Eelnõu heakskiitmine: Eesti digiühiskonna arengukava 2030, 
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/e00fb8a2-9c4b-42b6-b424-7e320949db98, 18.06.2021 
17

 https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014146?leiaKehtiv 
18

 Nii käsiraamat kui ka sotsiaalpartnerite kokkulepe on kättesaadavad alates 21.06.2021 aadressil: 
https://www.tooelu.ee/et/131/tooohutus-kaugtool. 
19

 https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2017/09/Employee-friendly-flexibility.pdf 
20

 https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/tuleviku_too_lopparuanne.pdf  
21

 https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2021/06/2021_platvormitoo_uuring.pdf  
22

 https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2017/09/Virtual-work-size-and-trends_final1.pdf  
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b. Tööturg 2035. Tööturu tulevikusuunad ja -stsenaariumid, 201823.  
  
Hea ülevaate digitaliseerimisest leiate dokumendist:  

1. Euroopa digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI) 24  
2. IMD digitaalse konkurentsivõime edetabel25 

 

1.3. Sotsiaalpartnerite roll  
 FAA korraldatud digitaliseerimise valdkonna põhiküsimuste hetkeseis   
 Töömaailma digiüleminekust tuleneva sotsiaaldialoogi probleemid ja 
võimalused   
 Hea tava näited   

  

1.3.1. FAA korraldatud digitaliseerimise valdkonna põhiküsimuste hetkeseis  
  
29. märtsil 2021 leppisid sotsiaalpartnerid kokku Eesti sotsiaalpartnerite tegevuskavas 
Euroopa sotsiaalpartnerite digiülemineku raamkokkuleppe rakendamiseks. Kokkuleppe 
kohaselt tunnustavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit Euroopa 
digitaliseerimise raamkokkulepet ja peavad seda Eesti tingimustes kohaldatavaks. 
Sotsiaalpartnerid arutavad tegevuskava rakendamist kahepoolsetel kohtumistel ja vajaduse 
korral täiendavad seda uute meetmetega. Partnerid annavad Euroopa sotsiaaldialoogi 
komiteele aru digitaliseerimise raamlepingut käsitleva kokkuleppe rakendamise kohta.   
  
Sotsiaalpartnerid arutasid raamkokkuleppe rakendamise võimalusi kahepoolsel kohtumisel 
4. veebruaril 2021 ja otsustasid koostada järgmise tegevuskava.  
  

1. Ühistegevused:  
a. 2017. aasta kaugtöö kokkuleppe26 kohandamine.  

 Partnerid koguvad ja arutavad liikmete arvamusi 2021. aasta 
septembris.  
 Ühise töörühma loomine 2021. aasta septembris.  

b. 2021. aasta oktoobri arutelu/kokkulepe õiguse kohta tööst välja lülituda.  
a. Digiõppe rahastamine/edendamine töötukassas aprillis 202127.  
a. Osalemine riikliku poliitika kujundamise töörühmades (käimasolev tegevus):  

 täiskasvanuhariduse nõukogu;  
 töötukassa nõukogu;  
 OSKA koordinatsioonikogu28.  

                                                           
23

 https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-
content/uploads/2018/08/tooturg_2035_tooturu_tulevikusuunad_ja_stsenaariumid_A4_veeb.pdf  
24

 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=66911, 30.06.2021 
25

 https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/EE/digital, 30.06.2021 
26

 Kaugtöö kokkulepe sõlmiti selleks, et selgitada vastutust töötervishoiu ja tööohutuse eest kaugtöö 
olukordades. Kuigi tööandja vastutab töökoha ohutuse ja töötingimuste eest, on käsiraamatus kirjas, et 
kaugtöö tegemisel on vastutav töötaja. Tööandjal on kohustus kaugtöötajat teavitada ja teda võimalike 
riskidega kurssi viia. 
27

 Eesti Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson oli töötukassa juhataja 2020. aasta maist 2021. aasta 
aprillini ning Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas on ametis alates 2021. aasta maist. 
28

 OSKA – alates 2016. aastast kestev projekt, mille eesmärk on analüüsida Eesti majandusarenguks vajalikku 
tööjõu- ja oskuste vajadust. 
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2. Eesti Ametiühingute Keskliit  
a. Google’i projekt: aidata töötajatel kohaneda digitaliseerimise ja protsessijuhtimisega 

– 2021–2022.  
b. Digitaliseerimise raamlepingu arutelu ETUCi iga-aastasel sügiskonverentsil, et 

selgitada välja võimalikud rakendusmeetmed valdkondlikes ja ettevõtte tasandi 
kollektiivlepingutes – september 2021.  

3. Eesti Tööandjate Keskliit  
a. Digipöörde vajaduste, võimaluste ja mõju kaardistamine ning 2022. aastaks 

asjakohaste soovituste andmine tööandjatele ja valitsusele.  
b. Digipöördega seotud tegevused töörühmades.   

  
Alates 2021. aasta juunist on näiteks Eesti Tööandjate Keskliit koos Eesti Infotehnoloogia ja 
Telekommunikatsiooni Liiduga korraldanud 4-osalise töötubade sarja „Ettevõtte praktiline 
digiteekond“29 ärijuhtidele, kes soovivad digitehnoloogiate abil viia oma tootmise või 
teenuse osutamise järgmisele tasemele. Samuti panustasime riikliku toetusmeetme 
väljatöötamisse ettevõtete digitaliseerimise teekaardi30 loomiseks. Varem oleme läbi viinud 
projekti, mille raames andsime ärijuhtidele digitaliseerimise baasoskusi31.  
  
Eesti Tööandjate Keskliit on kulutanud palju energiat COVID19 kriisi riiklike 
leevendusmeetmete ning REACT-EU, taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) ning teiste 
Euroopa meetmete nõuetekohasele kavandamisele, pannes sama suurt rõhku 
digitaliseerimisele.  
  
  

1.3.2. Hea tava näited  
  
Selles alajaotises tuuakse välja mõned hea tava näited sotsiaalpartnerite koostööst 
digitaliseerimise ja kaasaegsete töösuhete valdkonnas.  
  
Esimene näide on kaugtöö kokkuleppe ja käsiraamatu koostamine. Töötervishoiu ja 
tööohutuse seadus32 paneb vastutuse ohutu töökeskkonna loomise ja tagamise eest igal 
juhul tööandjale, kuid praktikas on tööandjal peaaegu võimatu tagada ohutuid töötingimusi 
väljaspool oma tegevuskohta. Kodukontorites, kohvikutes, raamatukogudes ja mujal on aga 
digivahendite kasutamine muutumas üha tavalisemaks. 25. mail 2017 allkirjastasid Eesti 
Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit kaugtöö kokkuleppe, mis muuhulgas 
sätestab töötervishoiu ja tööohutuse tagamise põhimõtted kaugtöö korral. 
Sotsiaalministeerium on sotsiaalpartnerite kaugtöö kokkuleppe alusel koostanud 

                                                           
29

 https://itl.ee/toostus-4-0/digiteekond/ 
30

 Digitaliseerimise tegevuskava on ettevõtte jaoks strateegiline dokument, et hinnata digitaliseerimise mõju, 
eesmärkide saavutamiseks vajalikke investeeringuid, nende kuluefektiivsust ja ajakava. Digitaliseerimise 
tegevuskavas tuuakse välja tehnoloogiliste protsesside kitsaskohad ja pädevus vähemalt neist ühe 
kõrvaldamiseks. https://www.eas.ee/teenus/digiteekaart/ 
31

 DigiABC projekt – „Eesti infoühiskonna arengukava 2014-2020“ on seadnud eesmärgiks vähendada arvutite 
ja interneti mittekasutajate osakaalu aastaks 2020 5%-ni. DigiABC projekt toetab selle eesmärgi saavutamist ja 
annab võimaluse omandada digikirjaoskust, mis omakorda toetab tööealiste inimeste infoühiskonna liikmeks 
saamist ning nende individuaalse konkurentsivõime ja Eesti majanduse jaoks oluliste sektorite 
konkurentsivõime tõstmist.  
32

 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/130042022008, 21.06.2021 
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käsiraamatu33 töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paindlikuks rakendamiseks kaugtöö 
olukorras. Käsiraamatu sisu pidasid tööandjad optimaalseks kompromissiks kuni 
koroonakriisini, kuid kaugtöö palju laialdasem kasutamine 2020. aastal tõi kaasa teatud 
küsimuste uuesti esilekerkimise, mida kaugtöö käsiraamatus pole võib-olla piisavalt 
käsitletud. See hõlmab näiteks töö-, puhke- ja kodukontorikulude mõistlikku jaotust, kus 
kehtiv seadus lubab üht või teist lahendust, kuid kus kas tööandjad või töötajad on palunud 
suuremat selgust.  
  
Sotsiaalpartnerid teevad koostööd ka OSKA koordinatsioonikogus ja töötukassa nõukogus. 
OSKA on oskuste ja tööjõu nõudluse prognoosimise süsteem, kus ekspertide ja analüütikute 
rühm hindab tulevast nõudlust konkreetsete oskuste ja spetsialistide järele ning praeguse 
koolituspakkumise piisavust. Juba 2016. aastal näitasid OSKA tulemused, et Eestis on 
suurimaks defitsiidiks erinevad digioskused ja IKT-spetsialistid.   
  
Samuti on töötukassa viimastel aastatel teinud suuri investeeringuid aktiivsetesse 
tööturumeetmetesse ja tööturul vajalike oskuste kättesaadavamaks muutmisse. Koolitustel 
või muudes kvalifikatsiooni tõstmise teenustes osalevate töötukassa klientide osakaal oli 
2019. aastal 70% ja 2020. aastal 67%. Töötukassa rahastatud koolitustel osales 2019. aastal 
kokku 106 000 ja 2020. aastal 111 000 inimest34. Digioskuste koolitusel osales kokku 11% 
kõigist töötutest.  
  
Muuhulgas leppisid sotsiaalpartnerid 2017. aastal töötukassa nõukogus kokku töötuse 
ennetamise rahastamise alustamises35. Töötust ennetavad teenused hõlmavad järgmist: 1) 
kutseõppes, rakenduskõrgharidusõppes või bakalaureuseõppes kõrgharidust omandava 
töötaja või registreeritud töötu tasemeõppes osalemise toetus; 2) töötuks jäämise ohus 
olevate ja koolituskaarti omavate töötajate tööturukoolitus; 3) kvalifikatsiooni toetamise 
teenus töötajatele, kes on läbinud koolituse tööturukoolituse või koolitustoetuse vahendite 
abil; 4) koolitustoetus tööandjatele, et arendada töötajate teadmisi ja oskusi tööle asumisel 
ja tööandja ettevõtluses toimuvate muutustega kohanemisel. Töötuse vältimiseks on 
töötajal või tööandjal võimalik saada rahalist toetust töötukassa nimekirja kantud koolitusel 
või tasemeõppes osalemiseks. 2020. aastal valisid digioskuste koolituse kokku 4% 
töötajatest, kes soovisid töötuks jäämist ennetada.  
  
Alates 2021. aastast hüvitab töötukassa täiendavalt kuni 2500 eurot töötaja kohta, kui 
tööandja saadab töötaja digioskuste koolitusele.  
 
 

  

                                                           
33

 Nii käsiraamat kui ka sotsiaalpartnerite kokkulepe on kättesaadavad alates 21.06.2021 aadressil: 
https://www.tooelu.ee/et/131/tooohutus-kaugtool.  
34

 Majanduslikult aktiivse elanikkonna suurus Eesti tööturul oli 2019. aastal 687 800 ja 2020. aastal 689 900 
inimest. 
35

 https://www.tootukassa.ee/content/teenused/toota-ja-opi, 21.06.2021. 
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2. Empiiriline uuring 
 

2.1. Sissejuhatus ja metodoloogia 
 
Uuring viidi läbi projekti „Töömaailma digitaalseks muutmine koostöös sotsiaalpartneritega. 
Digitaliseerimise autonoomsest raamkokkuleppest tuleneva sotsiaaldialoogi uued mõõtmed – 
TransFormWork VS/2021/0014“ raames. 
 
Uuringu eesmärk oli koguda veebiküsitluse ja ekspertintervjuude kaudu infot digitaliseerimise ja 
selle mõju kohta inimsuhetele Eestis. 
 
Veebiküsimustik viidi läbi 1.–28. veebruarini ja intervjuud 7.–11. märtsini.  
 
Küsitlusele vastas 17 otsest ülemust või personalijuhti (edaspidi ka „juhid“ või „tööandjad“), 14 
töötajat ja 5 sotsiaalpartnerite organisatsiooni esindajat. 
 
Digitaliseerimise aspekte käsitleti 3/4 kollektiivlepingutes ettevõtetes, kus need lepingud olid 
olemas. 
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2.2. Sotsiaalpartnerite esindusorganisatsioonid 
 

Rühma kirjeldus 
 
Küsimustikule vastas 5 sotsiaalpartnerite esindajat. Igast valdkonnast või sektorist vastas 
küsimustikule üks vastaja: 

 Tööandjate Keskliit 
 keemiatööstuse ametiühing 
 raudteetöötajate ametiühing 
 Toiduainetööstuse Liit 
 Ravimitootjate Liit 

 

Digioskused ja tööhõive kindlustamine 
 
Kuidas tegelevad sotsiaalpartnerid riiklikul/valdkondadevahelisel/sektori tasandil töötajate oskuste 
täiendamise / ümberõppe vajadusega, et leevendada digitaalseid probleeme?  

1) Otsivad lahendusi inimeste kaasamiseks õpingute jätkamisse, et muuta 
koolitusprogrammid asjakohasemaks jne nii kahe- kui ka kolmepoolses 
sotsiaaldialoogis.  

2) Osalevad töötukassa nõukogu liikmetena tööturumeetmete väljatöötamisel. 
3) Asutasid Eesti Kutsekoja36 ja osalevad juhtimises, et parandada ja uuendada 

inimeste oskusi. 
4) Osalevad projektides, et diagnoosida ja lahendada digitaliseerimisega seotud 

väljakutseid ning populariseerida digitaliseerimist ja digioskusi. 
 
Sotsiaalpartneritega on konsulteeritud või nad on kaasatud kutseõppesüsteemi pädevuste 
arengukavade (100%) ja riiklike/valdkondlike koolitusfondide (20%) vastuvõtmisse. 
 
80% vastanutest ütlesid, et riiklikes / sektori tasandi kollektiivlepingutes käsitletakse ettevõtte 
digipööret ja nähakse ette töötajate koolitusvõimalused. 
 
80% valdkonna- / sektoriülestel sotsiaalpartneritel on kas oma koolitusasutused/ 
kutseõppekeskused või nad pakuvad koolitusi liitunud liikmetele või digioskuste koolitusi. 
 
80% vastanutest märkis, et nad reageerivad vajadusele motiveerida töötajaid koolitusel osalema.  
 

Ühendamise ja eraldamise viisid 
 
Tööaja eeskirjade ning kaugtöö ja liikuva töö reeglite järgimise küsimust käsitletakse kesk- ja 
konföderatsiooni tasandil üsna sageli. Konföderatsioonid on läbi viinud küsitlusi ja töötanud välja 
ettepanekud seadusemuudatusteks ning sõnastanud hea tava.  
 
Ühe valdkondliku tasandi tööandjate organisatsioonide esindaja vastas, et kaugtöö tööajast ja -
ohutusest räägivad ja seda haldavad organisatsioonides laialdaselt vähemalt personalijuhid.  
 
Ühe valdkondliku tasandi (3 riigiettevõtte) ametiühingu esindaja vastas, et reegleid ei arutata 
eelnevalt, vaid need tutvustatakse pärast jõustumist.  
 

                                                           
36

 https://www.kutsekoda.ee/en/ 
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Vähemalt üks riikliku/valdkonnaülese/sektoriülese tasandi sotsiaalpartner osaleb praegu 
kampaaniategevustes, mis käsitlevad õigust mitte olla kättesaadav, juhtkonna võetud kohustust luua 
kultuur, mis väldib kontakte ja töökoormust väljaspool tööaega ning tagab tööohutuse ja 
töötervishoiu. Kaks riiklikul/sektoriülesel/sektori tasandil sotsiaalpartnerit osalevad praegu 
kampaaniategevuses, mis käsitleb muid ühendamise ja eraldamise viise.  
 
60% vastanutest annab oma liikmetele juhiseid ja teavet selle kohta, kuidas järgida tööaja eeskirju 
seoses õigusega tööst välja lülituda. Eesti Tööandjate Keskliit on korraldanud seminare 
Tööinspektsiooni kaasabil, kelle peamisteks ülesanneteks valitsusasutusena on töötervishoidu ja 
tööohutust ning töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise riiklik järelevalve, avalikkuse, 
töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohuteguritest ning individuaalsete töövaidluste 
lahendamine kohtuvälises töövaidlusorganis. 
 

Tehisintellekt (TI) ja inimkontrolli põhimõtte tagamine 
 
Ainult ühel sotsiaalpartnerorganisatsioonil on ühistel põhimõtetel või suunistel põhinevad 
kokkulepped, mis on seotud tehisintellekti (TI) süsteemide rakendamisega ettevõtte tasandil, et 
aidata oma liikmeid ning tagada selle seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, ohutus ja turvalisus. 
  
Ükski vastanutest ei ole teinud algatusi, et hinnata tehisintellekti kasutusevõtu mõju, sealhulgas 
riske, mis tulenevad tehisintellekti kasutuselevõtust ettevõtetes. 
 
Ühel vastanul olid kollektiivlepingud tehisintellekti süsteemide kasutamise kohta, mis kontrollivad 
inimressursside menetlusi, näiteks värbamist, hindamist, edutamist ja vallandamist. 
 

Inimväärikuse austamine ja järelevalve 
 
Ühelgi organisatsioonil ei olnud kollektiivlepingutega kehtestatud suuniseid, milles sätestatakse 
konkreetsed eeskirjad, et tagada töötajate õiguste ja vabaduste kaitse seoses töötajate 
isikuandmete töötlemisega töösuhete raames. 
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2.3. Personalijuhid 
 

Rühma kirjeldus 
 
Küsitlusele vastas 17 otsest ülemust või personalijuhti (edaspidi ka „juhid“ või „tööandjad“). Neist 13 
vastasid küsimustikule. 
 
54% vastanutest esindas 51–250 töötajaga ettevõtteid, 31% 1–50 töötajaga ja 15% üle 250 töötajaga 
ettevõtteid. Kaks vastajat olid keemiatööstuse, jaekaubanduse ja ehituse sektorist ning üks vastaja 
hulgimüügi, turvateenistuse, pagaritöökodade, teadus- ja arendustegevuse, üldtootmise, 
meditsiinitoodete hulgimüügi ja ehitusmaterjalide tootmise sektoritest. 
 
Ühelgi juhil ei olnud organisatsioonis ametiühinguid ega kollektiivlepinguid, mis hõlmaksid tööelu 
aspekte. 
 

Digioskused ja tööhõive kindlustamine 
 
Digistrateegiat rakendatakse juhtide uuringu kohaselt 85% ettevõtetest.  
 
Kõik ettevõtted on viimase viie aasta jooksul kasutusele võtnud uusi tehnoloogiaid. Enamik 
ettevõtteid on viimase 5 aasta jooksul juurutanud uut arvutitarkvara (92%) ja automatiseerinud 
(77%) oma protsesse (joonis 1). 54% ettevõtetest oli kasutusele võtnud intraneti või muud 
digitaalsed sidekanalid, 46% ettevõtetest oli ostnud uut riistvara ja 31% kasutanud tööplatvorme või 
kasutanud platvormitöötajaid. 
 

 
Joonis 1. Viimase 5 aasta jooksul rakendatud digitehnoloogiad 

 

Viimasel ajal tehtud intervjuude põhjal on peaaegu kõik ettevõtted pidanud tegelema kaugtöö 
osakaalu suurenemise ja kodukontoris töötamise hõlbustamisega, energiaarvete jagamise, 
kontoritehnika ostmise, andmete kaitsmise (VPN, pilv), tõhusa kommunikatsiooni ja 
organisatsioonikultuuri jätkusuutlikkuse tagamisega.  
 
Suurimad takistused olid seotud hirmuga digilahenduste või isegi arvutite ees, usalduse ja 
juhtimissüsteemide loomisega, digivõimekuse ja -oskustega, üldise muudatuste juhtimisega jne. 
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Peamised digitaliseerimisvaldkonnad olid e-teenindus/iseteenindus ja automatiseeritud 
kliendirahulolu uuringud, juhtimisarvestus ja ERP süsteemid.  
 
Mõned näited intervjuudest. 

 Kommunaalettevõtte personalijuht ütles, et kõigil nende mehaanikutel on oma töövood 
tahvelarvutites, nii et nad ei vaja kohapealset järelevalvet ja pidevat kontorite vahel 
pendeldamist. Selle asemel saavad nad oma aega tõhusamalt ja paindlikumalt kasutada. 

 Suure jaekaubandusettevõtte personalijuht ütles, et neil on juhtimises kasutusel umbes 
20 IKT-süsteemi ja ärivaldkonnas 37 robotit. 

 Juhid ütlesid, et nad motiveerisid või julgustasid inimesi kasutama digitaalseid 
töökorralduse tööriistu, saates programmi kaudu teavet töötajate töötasu, tööaja jms 
kohta ning COVIDi kriis ei andnud kontoritöötajatele valikut. 

 
 
85% juhtudest ei toonud digitaliseerimine kaasa töölepingute muutumist.  
 
46% juhtudest olid töötajate esindajad digitaliseerimisse kaasatud. 38,5% juhtudest töötajaid lihtsalt 
teavitati ja veel 38,5% juhtudest olid töötajad kaasatud protsessi varajasse etappi. Üks personalijuht 
vastas, et enamikul juhtudel juhivad töötajad ise uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ja on 
protsessiga väga tihedalt seotud. 
 
100% juhtidest nentis, et töö efektiivsus on tänu digitaliseerimisele kasvanud ja see osutus ka 
digitaliseerimise peamiseks põhjuseks. 92% vastanutest märkis, et digitaliseerimine aitab muuta 
tööaja kasutamist efektiivsemaks. 77% vastanutest leidis, et digitaliseerimise kaudu paranesid 
töötajate oskused. Samuti paranes töökeskkond (69%) ja ohutus (46%) ning tööga rahulolu (62%) 
ning töö ja vaba aja tasakaal (31%). 31% vastanutest ütles, et digitaliseerimise tõttu suurenesid 
töötajate kohustused ilma kompensatsioonipakettide suurenemiseta ning muid negatiivseid mõjusid 
tajuti veelgi harvemini (vt joonis 2). 
 

  
Joonis 2. Mõju hindamine (personalijuhtide küsimustik, küsimused 6-7) 
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69% juhtudest ei toonud uute tehnoloogiate kasutuselevõtt kaasa muutusi ettevõtte 
tasustamissüsteemides. 
 
77% juhtidest ütles, et on olemas süsteem, mis võimaldab töötajatel teada anda, kas ja millist 
koolitust nad vajavad. 
 
Kõik juhid kinnitasid, et töötajatele pakuti uue tehnoloogia rakendamisel vajalikku koolitust. 
 
Ainult üks juht ütles, et põhilised IKT-oskused ei ole nende töötajate jaoks olulised. Kõik teised juhid 
pidasid IKT-põhioskusi oluliseks või väga oluliseks. 16% juhtidest vastas, et üle 50% töötajatest vajab 
tegelikult kõrgel tasemel IKT-oskusi, 28% juhtidest leidis, et neid vajab 26–50% töötajatest ja 46% 
vastanutest, et 1–25% töötajatest vajab oma töös keskmisest paremaid IKT-oskusi (vt joonis 5).  
 

 
Joonis 3. Mil määral personalijuhid tunnevad, et nende ettevõtted vajavad kõrgema IKT-oskustega töötajaid (küsimus 13) 

 
85% tööandjatest leidis, et nende ettevõtete sõltuvus digioskustest suureneb järgmise 5 aasta 
jooksul (46% eeldas märkimisväärset ja 38,5% teatavat kasvu), 23% arvas, et sõltuvus jääb samaks.  
 
61,5% personalijuhtidest näeb digioskuste lõhet. 90% tööandjatest näeb oskuste nappuse 
lahendusena peamiselt koolitust (joonis 4). 
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Joonis 4. Digioskuste nappuse ületamiseks võetud meetmed 

61,5% vastanutest on kindlalt nõus, et kompetentsi arendamise lähenemisviis elukestvale õppele on 
töötajate jaoks hädavajalik, ja 38,5% kaldub samuti sellega nõustuma. 
 
Ainult üks personalijuht ei olnud teinud midagi, et vastata vajadusele motiveerida töötajaid 
koolitusel osalema. Enamik (61,5%) ettevõtetest seob koolitused hinnangute ja hindamistega, 23% 
muudab koolitused kohustuslikuks ja üks personalijuht märkis, et ta „näitab oma ettevõttes eeskuju, 
mis tähendab, et ta selgitab, miks see on oluline, kaasates inimesi planeerimisse, veendes neid 
osalema“. „Näiteks mõned andmekaitset puudutavad koolitused tuleb muuta kohustuslikuks,“ lisas 
vastaja. Kuigi ükski vastaja ei maininud boonussüsteemi koolitustega sidumist, siis tegelikult 
korreleerub formaalne kvalifikatsioon Eestis päris hästi sissetuleku tasemega. 
 
61,5%-l ettevõtetest ei ole süsteemi, mille abil tunnustada mitteametlikult omandatud oskusi, mida 
ei ole diplomiga kinnitatud. Ülejäänutel on see olemas. 
 
84,6% tööandjatest pakub töötajate digioskuste parandamiseks sise-/väliskoolitusi, mille korraldab ja 
mille eest tasub täielikult tööandja, 7,7% tööandjatest pakub töötajate digioskuste parandamiseks 
sise-/väliskoolitusi, kus osa koolituskuludest katab tööandja, ja veel 7,7% tööandjatest pakub 
töötajatele vautšereid või konkreetset rahasummat, mis katab koolitustel osalemise väljaspool 
ettevõtet. Ükski vastanutest ei öelnud, et nad ei rahasta oma töötajate koolitustegevust üldse. 
 

Ühendamise ja eraldamise viisid 
 
69% juhtidest vastas, et ettevõttes on olemas süsteem regulaarse tööaja kontrollimiseks (jälgimine, 
arvestamine ja registreerimine), sealhulgas kaugtöötajate / mobiilsete töötajate puhul (kohapealne 
kontroll ettevõttes). Ühel ettevõttel oli süsteem ainult lihttööliste jaoks ja ühel oli see kavas, kuid 
veel mitte kasutusel. 
 
38,5% ettevõtetest arutab õigust tööst välja lülituda. Mõned tööandjad teevad seda ainult mõne 
töötajate rühmaga (paindliku töögraafikuga) ja mõned selgitavad tööpauside tähtsust. 
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38,5%-l ettevõtetest on olemas põhimõtted ja/või kehtestatud eeskirjad digivahendite kasutamise 
kohta isiklikel eesmärkidel tööajal.  
 
Vaid 7,7% ettevõtetest omab juhtide sõnul poliitikat ja/või kehtestatud reegleid, et vältida eraldatust 
tööl (kui tööl rakendatakse kaugtööd või mõnda muud digitaalset lahendust).  
 

Intervjueeritud juhid tõid näiteid, kuidas tippjuhtkond COVID-kriisi ajal regulaarselt kohtub, et 
anda ülevaade olulisematest arengutest äritegevuses. Meeskonnad korraldavad regulaarselt 
veebikohtumisi teemadel, mis ei ole tööga seotud (nt lemmikloomad või puhkuseplaanid), et 
säilitada meeskonnatunne ja organisatsioonikultuur.  

 

Tehisintellekt (TI) ja inimkontrolli põhimõtte tagamine 
 
Uuringu kohaselt on umbes 85% juhtidest tehisintellektiga tuttavad.  
 
Vaid 15,4% vastanutest kasutas oma ettevõttes tehisintellekti (nutikaid abilisi ja turvasüsteeme) ning 
ühel juhul ei osanud vastaja vastata. 
 
61,5% vastanutest ei teadnud, kas nende ettevõttes kasutatav tehisintellekt vastab kehtivatele 
õigusaktidele, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärusele, tagades töötajate eraelu puutumatuse 
ja väärikuse. Ainult üks juht vastas jaatavalt. 
 
Enamik vastanutest ei osanud kirjeldada tehisintellekti mõju ettevõtte tööpraktikale. Ligikaudu 23% 
väitis, et nad ei kasuta tehisintellekti või sellel puudub oluline mõju igapäevatööle. 15,4% loodab, et 
mõju ilmneb tulevikus, ja üks vastaja ootab, et tehisintellekt hakkab töötajaid tulevikus abistama. 
Üks personalijuht vastas, et tehisintellekti arendusi tuleb töötajatele tutvustada ja seda kasutatakse 
COVIDi piirangute järgimiseks.  
 
Konkreetsed tööülesanded ei ole pärast tehisintellekti kasutuselevõttu üheski ettevõttes muutunud. 
 
Ainult ühe vastanu ettevõttes on kehtestatud tehisintellektiga seotud sisemised tööohutuse ja -
tervishoiu eeskirjad, mis tagavad, et robootika ja tehisintellekti rakenduste kasutamisel austatakse ja 
järgitakse ohutuse ja turvalisuse kontrolli. 23%-l on tehisintellekt, kuid neil puuduvad sellega seotud 
tööohutuse ja töötervishoiu sise-eeskirjad. 54%-l ettevõtetest ei ole tehisintellektiga seotud 
tööohutuse ja töötervishoiu sise-eeskirju, sest nad ei kasuta tehisintellekti.  
 
23%-l ettevõtetest on tehisintellekt, kuid puuduvad eeskirjad tehisintellektiga seotud otsuste 
kontrollimise kohta (kas kohaldatakse inimkontrolli põhimõtet ehk lõplikud otsused teeb inimene, 
mitte tehisintellekt). 54%-l ettevõtetest ei ole tehisintellektiga seotud eeskirju otsuste kontrollimise 
kohta, sest nad ei kasuta tehisintellekti. 
 
Mitte ükski vastanu ei kasutanud tehisintellekti süsteeme inimressurssidega seotud toimingutes, 
näiteks värbamisel, hindamisel, edutamisel ja vallandamisel, tulemuslikkuse analüüsimisel. 
 

Inimväärikuse austamine ja järelevalve 
 
23% vastanutest kinnitas, et nende ettevõttes on kehtestatud poliitika, mis on seotud töötajate töö 
jälgimisega digitaalsete tööriistade või tehisintellekti jälgimissüsteemi abil. Kaks juhti nimetasid 
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tööaja jälgimise süsteemi Begin37 kasutamist. Kõikidel juhtudel arutatakse järelevalvet töötajatega ja 
mõnel juhul fikseeritakse see töölepingus. 
 
15,4%-s ettevõtetest, kus on olemas TI jälgimissüsteem või muud jälgimissüsteemid, on võetud 
meetmeid töötajate häiriva jälgimise ja isikuandmete väärkasutuse riski piiramiseks. 
 
69%-s uuringus osalenud ettevõtetest konsulteeritakse/teavitatakse andmekaitsega seotud 
küsimustes töötajate esindajaid. 
 
69%-s ettevõtetest on töötajate esindajad varustatud asjaomaste tarvete ja (digitaalsete) 
vahenditega, nagu digitaalsed teadetetahvlid, et täita oma kohustusi digitaalses töökeskkonnas.  

                                                           
37

 https://www.begin.eu/ 
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2.4. Töötajad 
 

Rühma kirjeldus 
 
Küsimustikule vastas 14 vastajat.  
 
Enamik vastanutest olid kontoritöötajad: IT-süsteemiadministraator, 2 arvutikasutajat, 2 
raamatupidajat, juhtimisnõunik, 2 kommunikatsioonieksperti, müügiinimene, ametiühingu 
piirkonnajuht, rongiliikluse korraldaja ja lukksepp. 2 vastajat ei täitnud töökirjelduse lahtrit. 
 
50%-l vastanud töötajatest olid oma organisatsioonis ametiühingud. 
 
50% vastanutest, kelle organisatsioonis oli ametiühing, hindas, et üle 50% nende töötajatest kuulub 
ametiühingutesse, 25% arvas, et neid on alla 50% ja 25% ei teadnud täpselt.  
 
57% töötajate töötingimused olid kaetud kollektiivlepingutega, 36% ei olnud ja 7% ei teadnud. Ainult 
kaks vastajat märkisid, et kollektiivlepingutes käsitletakse digitaliseerimise aspekte. 
 

Digioskused ja tööhõive kindlustamine 
 
Vaid 57% töötajate küsitlusele vastanutest ütles, et nende tööandjatel on digistrateegia. 
 
93% ettevõtetest oli oma töötajate sõnul rakendanud uusi digitehnoloogiaid. 
 
Uuringus osalenud töötajatel oli viimase 5 aasta jooksul kogemus oma ettevõttes juurutatud uue 
arvutiriistvara (71%), tarkvara (71%) ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (64%) (joonis 5). Vähem kui 
pooltel töötajate küsimustikule vastanutest oli ettevõttes rakendatud automatiseerimist (43%) või 
platvormitööd (14%).  
 

 
Joonis 5. Viimase 5 aasta jooksul rakendatud digitehnoloogiad 

 
57% töötajatest vastas, et nende tööandja on tänu uute tehnoloogiate rakendamisele kasutusele 
võtnud uue töökorralduse. 57% töötajatest väitis, et nad hakkasid rohkem kaugtööd kasutama, 50% 
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vastas, et nad hakkasid tegema rohkem meeskonna- või rühmatööd ja 14,3% leidis, et nende 
kohustused muutusid uute tehnoloogiate tõttu suuremaks.  
 
Töötajate küsimustikel põhinev vaade digitaliseerimise mõjule on sarnane personalijuhtide omaga. 
71% töötajatest leidis, et digitaliseerimine on andnud neile parema tööajakorralduse ja suurema 
paindlikkuse, 64% näeb töökorralduse üldist paranemist, 57% näeb edenemist oma kvalifikatsioonis 
ning 50% paremat töö- ja eraelu tasakaalu (joonis 6).  
 

 
Joonis 6. Töötajate mõju hindamine (töötajate küsimustik, küsimused 5-6) 

 
Muid positiivseid aspekte mainiti järgmiselt: 

 Vähem tehnilisi ülesandeid – 14% 

 Parem töö- ja eraelu tasakaal – 50% 

 Paremad töötingimused – 14% 

 Parem töökorraldus – 64% 

 Parem tööaja korraldus – 71% 

 Paranenud oskused ja pädevus – 57 % 

 Parem töötervishoid ja -turvalisus – 14% 
 
64,3% vastanutest märkis, et digitaliseerimisel on neile ka negatiivne mõju, sealhulgas: 

 Suurenenud töö intensiivsus – 21% 

 Suurenenud tööstress – 14% 

 Muutunud tööajakorraldus – 0% 

 Suurem vastutus ilma paremate töötingimusteta – 7% 

 Suurem vastutus ilma suurema töötasuta – 14% 

 Vähem kollektiivset tegevust / solidaarsust töösuhetes – 29% 

 Muu – „veidi eraldatud tunne“ – 7% 
 

Oskused  
 
64,3% töötajatest väitis, et ettevõttes on kasutusel protseduur, mis võimaldab töötajatel teatada, 
millisel koolitusel nad sooviksid osaleda, ja 35,7% ei osanud vastata. 
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78,6% töötajatest vastas küsimustikule, et uute digitehnoloogiate juurutamiseks pakutakse vajalikku 
koolitust. 4 vastajat ei pidanud koolitusi ei positiivseteks ega negatiivseteks, kõik teised leidsid, et 
koolitused on piisavad/positiivsed. 
 
43% töötajatest vastas, et nende töökohal puudub süsteem mitteametlikult omandatud oskuste 
tunnustamiseks, mida diplom ei kinnita, ja ülejäänud 57% ei osanud vastata. 
 
71% juhtudest pakub tööandja teie digioskuste parandamiseks sise-/väliskoolitusi, mille korraldab ja 
tasub täies ulatuses tööandja, 14% juhtudest pakub tööandja teie digioskuste parandamiseks sise-
/väliskoolitusi, kus osa koolituskuludest katab tööandja, 14% ei teadnud, et tööandja üldse 
koolitusvõimalusi pakuks, ja üks vastaja vastas: „Koolituse saad siis, kui seda vajad. Samuti on palju 
tasuta koolitusi, mida tööandja soovitab ja kus osaleda lubab.“ 
 

Ühendamise ja eraldamise viisid 
 
Töötajate uuringu kohaselt on regulaarse tööaja kontrollimise (jälgimise, arvutamise ja salvestamise) 
süsteem ettevõttes olemas 21,4% ettevõtetest ja 21,4% ei teadnud, kas see on olemas. Ükski 
vastajatest, kelle ettevõttes süsteem puudus, ei pidanud seda vajalikuks. 
 
Ületunnitööst teatamise süsteemi/protseduure hindas lihtsaks 43% vastanutest ja mõningal määral 
keeruliseks 14,3% vastanutest. 43%-l vastanutest sellist süsteemi oma ettevõttes ei olnud. 
 
28,6% ettevõtetest arutab töötajate sõnul nendega õigust tööst välja lülituda, 57% ei osanud 
vastata. Üks töötaja kommenteeris: „On oluline, et töö oleks tehtud. Millal või mis kell sa puhkad, 
pole tähtis.“ 
 
43%-l ettevõtetest olid olemas põhimõtted ja/või kehtestatud eeskirjad digivahendite kasutamise 
kohta isiklikel eesmärkidel tööajal. 
 
Töötajate uuringu kohaselt on vaid 50%-l ettevõtetest poliitika ja/või kehtestatud reeglis, et vältida 
eraldatust tööl (kui rakendatakse kaugtööd või mõnda muud digitaalset lahendust). 28,6% 
vastanutest ei osanud öelda. 
 

Tehisintellekt (TI) ja inimkontrolli põhimõtte tagamine 
 
Enamik (78,6%) töötajatest teadis, mida tehisintellekt tähendab ja 21,4% ei teadnud.  
 
57% töötajatest vastas, et nende ettevõte ei kasuta tehisintellekti ja ülejäänud ei teadnud. 
 
Ühelgi juhul ei mõjuta tehisintellekt vastajate tööd.  
 
Konkreetsed tööülesanded ei ole pärast tehisintellekti kasutuselevõttu küsitletud ettevõtetes 
muutunud. 
 
35,7% ettevõtetest ei olnud tehisintellektiga seotud sisemisi tööohutuse ja -tervishoiu eeskirju, mis 
tagaksid, et robootika ja tehisintellekti rakenduste kasutamisel austatakse ja järgitakse ohutuse ja 
turvalisuse kontrolli. 28,6% ei teadnud ja 14,3% ütles, et nad ei kasuta tehisintellekti. 
 
43% vastanutest ei teadnud, kas neil on tehisintellektiga seotud otsuste kontrollimise reeglid (kas 
rakendatakse inimkontrolli põhimõtet – lõplikke otsuseid teevad inimesed, mitte tehisintellekt), 
21,4% teadis, et neil selliseid reegleid ei ole ja 14,3% vastas, et nad ei kasuta tehisintellekti. 
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Inimväärikuse austamine ja järelevalve 
 
50% töötajate küsimustikule vastanutest vastas, et nende tööandja ei ole võtnud kasutusele 
poliitikat, mis on seotud töö jälgimisega digitaalsete tööriistade või tehisintellekti seiresüsteemide 
kaudu ja teised 50% ei osanud vastata. 
 
Ainult üks töötajate küsimustikule vastaja teadis, et puuduvad meetmed, mis piiraksid sekkuva 
jälgimise ja isikuandmete väärkasutamise ohtu, kui ettevõttes on TI seiresüsteem või muu 
seiresüsteem. Teised vastajad ei teadnud. 
 
21,4% töötajatest vastas, et ametiühingutega või teiste töötajate esindajatega 
konsulteeritakse/teavitatakse andmekaitsega seotud küsimustes, 7% vastas, et seda ei tehta ja 
ülejäänud ei osanud vastata. 
 
Enamik (64,3%) töötajatest ei teadnud ka seda, kas ametiühingud või töötajate teised esindajad on 
ettevõttes varustatud asjaomaste tarvete ja (digitaalsete) vahenditega, nagu digitaalsed 
teadetetahvlid, et täita oma kohustusi digitaalses töökeskkonnas. Üks töötaja (7%) vastas, et ei ole, 
ja 21,4% ütles, et on. 
 
  



 26

3. Töömaailmas digiüleminekust tulenevad sotsiaaldialoogi 
probleemid 

 
Mõned digitehnoloogiast tulenevad laiemad probleemid on tõenäoliselt ebavõrdsuse kiire kasv ja 
digilõhe, mida saab suurel määral leevendada suurema digiteerimisega. 
  
Teine suur ja praktilisem kategooria on kaugtöö tõusuga seotud probleemide kogum. Tööandjatel on 
kaugtöötajatega raskem säilitada organisatsioonikultuuri, kontrolli ja meeskonnavaimu. Töötajad 
kurdavad rohkem suhtlemistõkete, stressi ja segaduse üle seoses töö- ja puhkeajaga. Lisaks tööajale 
valitseb segadus tööriistade, ressursside ja vastutuse jaotamises töötaja ja tööandja vahel.  
 
IKT-põhise kaugtöö puudustena on välja toodud järgmised asjaolud, millega sotsiaalpartnerid oma 
dialoogis tõenäoliselt kokku puutuvad:   

 oht, et töö- ja pereelu piirid hägustuvad, ning stress, mida see võib põhjustada;  

 ületöötamise oht;  

 suurenenud sotsiaalse eraldatuse oht;  

 aeg-ajalt esinev oht, et tööandja saab suurema kontrolli;  

 oht töötajate tervisele, kui töötajad ei tule ise oma töötingimustega toime;  

 võimalus kaotada kontroll aja üle, mille töötaja tööle pühendab;  

 turvariskid;  

 ühtsustunde võimalik kadumine organisatsioonis;  

 juhtimine nõuab rohkem energiat ja tähelepanu;  

 tööandja ei saa kinnitada, et töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid täidetakse.  
  
Samuti on tööstuse digitaliseerimise nõrkuste ja ohtudena üldiselt tuvastatud järgmised aspektid.  

 Eesti majanduse peamiseks väljakutseks on jätkuvalt ettevõtete digitaliseerimine. Kuigi 
enamik ettevõtteid kasutab klientidelt tellimuste vastuvõtmiseks automatiseeritud 
andmevahetust ja kasutab kahte või enamat sotsiaalmeedia platvormi, saaks e-kaubandust 
ettevõtetes parandada.  

 Ühenduvuse osas on lairiba püsiühendusega kaetus väga madal (mida osaliselt 
kompenseerib mobiilileviga kaetus), nagu ka ülikiire lairibaühenduse kasutuselevõtt.  

 Eesti tulemused digioskuste pakkumises ja nõudluses näitavad töötajate kehvade IKT-
oskuste tõttu märkimisväärset arenguruumi.  

 Märkimisväärsel hulgal ettevõtetel on probleeme oskustööliste leidmisega.  

 Ettevõtete juhtide/omanike vähene teadlikkus ja teadmised digitehnoloogia kasutuselevõtu 
vajalikkusest ja selle eelistest.  

 Ettevõtte strateegilise planeerimise puudumine.  

 Eesti õigusraamistik vajab veel ülevaatamist ja digiajastuga kohandamist.  

 Paljud sambapõhised algatused on käivitatud alles viimase aasta jooksul. Nende tegelikku 
mõju on veel vaja näha.  

 Ettevõtted võtavad digitehnoloogiat aeglaselt omaks, kuna puuduvad kasutusjuhtumid, 
edulood ja majakaprojektid. 

 
 
Suurimad takistused olid seotud hirmuga digilahenduste ees, usalduse ja juhtimissüsteemide 
loomisega, digivõimekuse ja -oskustega ja üldise muudatuste juhtimisega.  
 
Kui võrrelda tööandjate ja töötajate vastuseid digitaliseerimise mõju kohta, siis mõlemad nägid 
rohkem positiivseid ja vähem negatiivseid aspekte. Siiski tajuvad tööandjad digitaliseerimise mõju 
veidi positiivsemalt kui töötajad. Tööandjad mainisid keskmiselt 4,8 positiivset ja 1,1 negatiivset 
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aspekti, samas kui töötajad mainisid keskmiselt 2,9 positiivset ja 0,9 negatiivset aspekti. Joonisel 7 on 
näidatud uuringu tulemused tööandjate ja töötajate positiivsete ja negatiivsete aspektide kaupa.  
 

 
Joonis 7. Mõju hindamine tööandjate ja tööandjate pilgu läbi 
 
Kuigi IKT-spetsialistid ja -oskused on Eestis hästi esindatud, on nõudlus oskuste järele siiski palju 
suurem. 61,5% personalijuhtidest ütles, et neil on organisatsioonis digioskuste puudujääk. Nn OSKA 
programm (oskuste ja tööjõuvajaduse prognoosisüsteem) algatati 2015. aastal, et analüüsida 
tööjõuvajadust ja oskusi, mis on vajalikud Eesti majandusarenguks järgmise 10 aasta jooksul. OSKA 
prognoosis juba 2016. aastal, et digitaliseerimisvajaduste täitmiseks on vaja 1,5 korda rohkem IKT 
eriala lõpetajaid. Enamik Eesti inimesi on teadlikud, et IKT ja muu tehniline haridus annab parima 
võimaliku sissetuleku ja sotsiaalse kaitse, kuid vajadust IKT või LTT lõpetajate järele on sellest 
hoolimata raske katta.  
 
Üheks takistuseks on asjaolu, et Eestis ei ole üliõpilastel põhimõtteliselt otsest osalust oma õpingute 
rahastamises, sest Eestis saavad kodanikud maksumaksja kulul õppida ükskõik millises ülikoolis ja 
erialal ning valitsus ei näe ka ette, kui palju tudengeid võib erialadele vastu võtta – valitsus ei juhi 
kõrghariduse pakkumist, välja arvatud ülikoolide rahastamise kaudu. 80% rahast, mida ülikoolid 
riigieelarvest saavad, on fikseeritud eelneva kolme aasta keskmisele tasemele.  
 
Teine põhjus on LTT-ainete ebapopulaarsus õpilaste seas. IKT eriala on tudengite seas üsna 
populaarne, kuid õpingud jäävad sageli pooleli LTT-ainete ebaõnnestumise või õpingute ajal tööle 
asumise tõttu. 
 
Ametiühingute ja kollektiivlepingute kasutussagedus Eestis on üks madalamaid maailmas. Seetõttu 
on kollektiivläbirääkimistega kaetud väga vähe digitaliseerimise aspekte.   
 
Suurem osa kollektiivläbirääkimistest on koondunud avalikku sektorisse, nagu haridus ja tervishoid, 
aga ka transport38. Finants- ja kindlustussektoris on ainult 0,3% kõigist kollektiivlepingutest ja 
HORECA sektoris 0,6%. IKT-sektoris on 1,6% kõigist kollektiivlepingutest, mis on enamasti 
koondunud telekommunikatsiooniettevõtetesse, millel on riigiettevõtte taust. 
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 Eva Põldis, Mariliis Proos, Kollektiivlepingud Eestis, Sotsiaalministeerium 2013. 
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Kuna Eesti on tuntud oma paindlikkuse poolest tööõiguses jne, siis on digitehnoloogia ja muu 
tehnoloogiline areng tekitanud vajaduse oluliselt suurema paindlikkuse järele õiguses. Platvormitöö 
on ilmselt üks ekstreemsemaid näiteid, kuidas traditsioonilise tööelu reeglid päriselus lihtsalt ei 
toimi. Samuti märgivad tööandjad, et nooremad inimesed ei taha töötada ühel töökohal 
standardtundidega, tehes asju, millega saab hakkama ka rakendus. Tööealise elanikkonna 
vähenemine lisab pakilist vajadust liikuda edasi paindlikuma regulatsiooniga, mis võimaldaks eakate, 
välismaalt, maapiirkondadest jne pärit inimeste suuremat digitaliseerimist, liikuvust ja kaasamist. 
 
Viimasel ajal on sotsiaalpartnerite konföderatsioonid teinud mitmeid jõupingutusi, et leida sobiv 
tasakaal tööhõivekindluse või -toetuste ja paindlikkuse vahel, mis on vajalik kaugtöö, valve-/ootetöö, 
osalise tööajaga töö jne tõhustamiseks. Paindlikke standardtunnilepinguid hakatakse ametiühingute 
ja tööandjate liidu tulemusena katsetama jaekaubandussektoris ning veel üks pilootprojekt on 
plaanis majutus- ja toitlustussektoris. Eriregulatsiooni on seaduses kohandatud, sest ametiühingute 
vähene liikmeskond ei võimalda laiendada kollektiivlepinguid tervele sektorile (tabel 1). 
 
Tabel 1. Ametiühingute tihedus NACE sektorites (Statistikaameti 2021. aasta andmed)
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Sektor (NACE) Ametiühinguliikmete osakaal 
sektori kogutööhõives 

A. Põllumajandus, metsandus ja kalapüük ei ole kohaldatav 

F – Ehitus 3% 

B-E – kaevandamine, tootmine, elektrienergia, gaasi, auru ja 
konditsioneeritud õhuga varustamine, veevarustus; kanalisatsioon; 
jäätmekäitlus ja maaparandusmeetmed 

4% 

G -J – hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste 
remont, vedu ja ladustamine, majutus ja toitlustus, teave ja side 

4% 

K-N – finants- ja kindlustustegevus, kinnisvaraalane tegevus, kutse-, 
teadus- ja tehnikaalane tegevus, haldus- ja tugiteenused 

2% 

O – avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 6% 

P – haridus 13% 

K – inimeste tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 15% 

R – kunst, meelelahutus ja vaba aeg 7% 

S – muud teenused ei ole kohaldatav 

Keskmine 5% 

 
 
Uuringu põhjal käsitlevad tööandjad ja sotsiaalpartnerid kõiki Euroopa digiülemineku 
raamkokkuleppe aspekte ja tegelevad nendega, kuid mõnele valdkonnale pööratakse vähem 
tähelepanu. Nii tööandjad, sotsiaalpartnerid kui ka valitsus on tegelenud rohkem digioskustega, 
tööhõive tagamisega ning ühendamise ja eraldamise viisidega. Vähem on tähelepanu pööratud 
tehisintellektile ja inimkontrolli põhimõtte tagamisele ning inimväärikuse austamisele ja jälgimisele. 
Autorid eeldavad, et tähelepanu tase on seotud probleemide asjakohasuse tasemega ja 
tehisintellektiga seotud probleemid muutuvad aktuaalsemaks, kui tehnoloogiat laiemalt 
rakendatakse. 
 
Uuring näitab ka seda, et valdkondlikud või ettevõtte tasandi kollektiivläbirääkimised on Eestis 
haruldased ega suuda katta piisavalt tööandjaid ja töötajaid, et lahendada laiemat probleemi, kuna 
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 Mõned sektorid on rühmitatud (peale põllumajanduse, metsanduse, kalanduse  ja muude teenuseid 
osutavate tegevuste) konfidentsiaalsuseeskirjade tõttu, kuna valim on ühe sektori avalikustamiseks liiga 

väike.  
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nii valdkondlike liitude kui ka tööandjate organisatsioonide liikmeskond on väike. Teisest küljest 
hallatakse kõiki küsimusi juba organisatsioonides. 
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4. Soovitused sotsiaalpartneritele ja kollektiivläbirääkimistele 
raamkokkuleppe rakendamiseks 

 

4.1. Digioskused ja tööhõive kindlustamine 
 
Uuringu kohaselt on digitaliseerimise suurimateks takistusteks hirm digilahenduste ees, usalduse ja 
juhtimissüsteemide loomine, digivõimekus ja -oskused ning üldine muudatuste juhtimine. Uuringu 
kohaselt tegelevad nende teemadega sagedamini ka tööandjad ja sotsiaalpartnerid, kuid kindlasti on 
arenguruumi.  
 
Sotsiaalpartnerid võiksid kollektiivläbirääkimiste raames teha rohkem, et suurendada tööandjate, 
töötajate ja nende esindajate teadlikkust ja parandada nende arusaamist digiüleminekuga seotud 
võimalustest ja probleemidest. See võib vähendada ka hirmu digitaliseerimise ees, millele 
personalijuhid intervjuude ajal viitasid. Töötajate teavitamist digioskuste ja töötasu taseme 
vahelisest seosest mainisid personalijuhid intervjuudes motivatsioonivahendina. 
 
Teine oluline küsimus, millega sotsiaalpartnerid võiksid ühiskonda aidata, on valitsuse, töötajate ja 
tööandjate nõustamine ja mõjutamine koolitusvajaduste osas. See on ka peamine takistus 
tööturupartneritele ja see tuleks sotsiaalses partnerluses prioriteediks seada. Täiskasvanud 
elanikkonna oskuste täiendamist ja ümberõpet tuleb laiendada, samuti tuleb digioskusi pakkuda 
laiemalt igas vormis ja igal haridustasemel. Pidevalt on vaja rohkem IKT ja tehnika erialade lõpetajaid 
ja samal ajal on palju erialasid, kus lõpetajad ei leia erialast tööd, sest seda pole ühiskonnas vaja 
(eriti keeleteaduse, kultuuri ja mõnes muus sotsiaalteaduste valdkonnas). Hariduse rahastamise 
süsteemi tuleks muuta nii, et see annaks rohkem stiimuleid sobiva elukutse valimiseks või annaks 
haridust maksumaksja kulul ainult sobivatel erialadel, mis võimaldab väärtuslikku tööd ja piisavat 
sissetulekut reaalses elus. 
 
Intervjuude käigus küsiti ekspertidelt poliitikasoovitusi, mis põhinesid küsitluste teemadel. Anti 
järgmised soovitused. 

1) Tuleks arendada inimeste huvi digioskuste vastu ning positiivset suhtumist digiühiskonda ja 
elukestvasse õppesse. Tänapäeval on ikka veel inimesi, kes kardavad arvutit ja internetti ning 
kellel puuduvad elementaarsed oskused dokumentide allkirjastamiseks jne. 

2) Praktilisi digioskusi tuleks õpetada igas põhikoolis. Mitmed juhid selgitasid, et noored 
oskavad alati kasutada snapchati ja muud sotsiaalmeediat, kuid ei pruugi osata dokumente 
digitaalselt allkirjastada ega tööprogrammides navigeerida. 

3) Kiire internetiühendus tuleb ehitada nii, et see kataks kõik Eesti osad, et inimesed saaksid 
tööturul osaleda. 

4) Lihtsustada välistööjõu Eesti tööturule kaasamise regulatsiooni. Seni on Eestis sisserände 
piirmäär 0,1% kohalikust elanikkonnast ja kohustus maksta keskmist palka. Tavaliselt saab 
kvoot otsa paari minutiga pärast taotlusperioodi algust. 

5) Suurema paindlikkuse loomine töö-, maksu- ja tööohutusalastele õigusaktidele, et toetada 
osalist tööaega, kaugtööd, valvekorra kasutamist töökorralduses jne. 

 
2021. aastal tellis Eesti Tööandjate Keskliit digitaliseerimise väljakutsete uuringu, kus küsitleti 251 
ettevõtte juhti40. Uuringul põhinevad soovitused töösuhete valdkonnas olid järgmised. 
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 Viilup Uuringud. Digitaliseerimisega seotud väljakutsed ning poliitikasoovitused tööandjate vaates/ 
Digitalization related challenges and recommendations from employer’s side of view. Tallinn 2021. 
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1) Valitsus peaks juhtimiskvaliteedi parandamiseks toetama ärijuhte digitaliseerimisalaste 
konsultatsioonide ja koolitustega (tehnoloogia, digitaalsed ärimudelid, muudatuste juhtimine, 
digitaalne turundus jne). 

2) Töötukassa võiks toetada tööandja digioskuste koolituste kulusid senisest veelgi enam ning 
tingimused peaksid olema paindlikumad.  

3) Valitsus peaks looma rohkem võimalusi ümberõppeks ja elukestva õppe populariseerimiseks.  
4) Traditsioonilisi haridusmudeleid tuleb ajakohastada, et ühendada digioskused paremini 

õppeainetega. Õppeained tuleks muuta paindlikumaks, et inimesed, kes ei vaja kogu 
bakalaureusekursust või kes ei saa osaleda statsionaarsetes loengutes, saaksid osaleda ainult 
valitud kursustel ja/või veebis.  

5) Valitsus peaks looma nõustamisteenuse, et aidata ettevõtetel digilõhet tuvastada ja töötada 
välja asjakohased meetmed või valida kursused selle täitmiseks. 

6) Kaugtöö puhul panna vastutus töötingimuste ja tööohutuse eest töötajale, kuna tööandjal ei ole 
võimalik kontrollida töötajate kodude, raamatukogude, kohvikute jms füüsilisi töötingimusi. 

7) Sotsiaalpartnerite tegelemine psühholoogiliste ohuteguritega, näiteks kohustusliku kaugtöö ja 
uute digitaalsete töövahendite puhul.  

8) Tööõiguses sõltumatu töötaja institutsiooni loomine, kes saaks ise otsustada ja oma tööaja 
korralduse eest vastutada.  

9) Luua eriregulatsioon valve-/ooterežiimi tööde jaoks, kus ooteaeg ei tähenda tegelikku 
töökoormust ega vähem puhkeaega. 

10) Tööõigus tuleks muuta paindlikumaks standardse tööaja osas, võimaldades lepingupartneritel 
kokku leppida erinevates ajakavades ja töökoormuses. 

 

4.2. Ühendamise ja eraldamise viisid 
 
Uuringu kohaselt arutatakse ja käsitletakse ühendamise ja eraldamise viise laiemalt, kuid mõnel 
juhul pigem tutvustatakse ja edastatakse reegleid alles pärast nende jõustumist.  
 
Soovitame järgmist. 

1) Tööandjad arutavad asjakohaseid töögraafikuid ning tööohutust ja töötervishoidu, 
kavandades samal ajal mis tahes eeskirju või vahendeid ning tõhustades 
töötajatevahelist suhtlust. 

2) Töötajad peavad arvestama reeglite ja juhistega, et vältida tervise ja töötulemuste 
kahjustamist. 

3) Tööandjatel tuleks leida võimalusi tööisolatsiooni minimeerimiseks ja tervisliku 
organisatsioonikultuuri säilitamiseks kaugtöö või väga digitaliseeritud töökeskkonna 
korral. 

4) Sotsiaalpartnerid peaksid edendama ühendamise ja eraldamise viiside parimaid 
tavasid, sealhulgas digitaalseid seiresüsteeme jne. 

 

4.3. Tehisintellekt (TI) ja inimkontrolli põhimõtte tagamine 
 
Kuna ettevõtetes kasutatakse tehisintellekti veel harva, on väga vähesed neist tehisintellektiks 
valmistunud ja üldteadmised tehisintellektist on napid.  

1) Soovitame sotsiaalpartneritel võtta meetmeid, et suurendada üldteadmisi tehisintellektiga 
seotud võimalustest ja probleemidest. 

2) Vajaduse korral peaks valitsus koostama tööandjatele ja töötajatele suunised, et tagada 
ohutus, inimõiguste kaitse ning inimeste kontroll masinate ja tehisintellekti üle kooskõlas 
tehisintellekti eduka rakendamise riikliku strateegiaga. 

3) Valitsus peaks pakkuma parimaid tavasid ja juhtumiuuringuid, et aidata uutel tehisintellekti 
rakendajatel leida parim tava, mida selle jaoks kasutada. 
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4.4. Inimväärikuse austamine ja järelevalve 
 
Soovitame tööandjatel veenduda, et nende digitaalsed seire- ja järelevalvesteemid oleksid kooskõlas 
määruse ja poliitikaga. Määrus ei tohiks olla rangem kui see juba praegu on, et see ei hakkaks 
takistama digiüleminekut. 
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