
 

 

 

Kaasav tööturg: aidates inimestel tööd leida ja seda hoida  

Kõige tõhusamat väljapääsu vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest pakub töökoht. 
Kahjuks on mõned kõige haavatavamad ühiskonnagrupid – näiteks puudega 
inimesed, vanemaealised, oma lähedasi hooldavad inimesed ja teatud etniliste 
gruppide liikmed – sageli just need, kel on kõige raskem tööd leida. 
 
Tööturult tõrjutuse põhjuseid on mitmeid. Näiteks takistab töökoha saamist 
korraliku hariduse, erialaoskuste või varasema töökogemuse puudumine. 
Tööandjate hoiakud ja valitsevad stereotüübid võivad viia tööalase 
diskrimineerimiseni. Vanemaealistele ja puudega inimestele võib takistuseks saada 
töökeskkond, mis ei arvesta piisavalt nende erivajadustega.  
 
Euroopa Liit peab sellist olukorda vastuvõetamatuks ja on seadnud eesmärgiks 
kujundada välja tööturg, mis on avatud kõigile inimestele, sõltumata nende 
puudest, vanusest või etnilisest päritolust. 
 
Selleks, et praeguseid tõkkeid murda, on Euroopa Komisjon palunud liikmesriikidel 
luua poliitikaid, mis soodustaksid kõikide inimeste osalemist tööturul. 
Tööhõivepoliitikate eesmärk peab olema tagada inimestele, kes suudavad tööd 
teha, töökoha olemasolu ning selle püsimine. Võrdsete võimaluste tagamise ja 
ebasoodsas positsioonis olevate inimeste abistamise kaudu peab kaasav 
tööturupoliitika viima selleni, et inimesed saaksid osaleda tööturul, teeniksid oma 
töö eest piisavat sissetulekut ning et vaesus ei kanduks edasi ühest põlvkonnast 
teise. 

Toetades tööhõivet 
 
Selleks, et suurendada riskirühma kuuluvate inimeste tööhõivet, soovitab Euroopa 
Komisjon investeerida eelkõige haridusse ja koolitusvõimaluste pakkumisse, 
sealhulgas tõhustada elukestva õppe strateegiaid. 
 
Lisaabi vajavad need inimesed, kel pole töö- või tööotsimise harjumust. Abi võib 
tähendada näiteks individuaalset või grupinõustamist, juhendatud tööotsingut või 
koolitust.  

Samuti soovitab Euroopa Komisjon propageerida sotsiaalset ettevõtlust ja toetatud 
töökohti, sest need annavad ka riskirühmadele võimaluse osaleda tööturul. Antav 
abi võib väljenduda väikelaenude andmises tärkavatele ettevõtetele või rahaliste 
stiimulite loomist, mis aitaks tööandjatel värvata rohkem töötajaid tõrjutud rühmade 
seast. 



 

 

 
Inimeste tööalase kaasamise olulisust ühiskonna sidususe tekkeks rõhutab ka 
Euroopa 2020 strateegia. Selles määratletakse majanduskasvu oluliste eeldustena 
kõrge tööhõivemäär, oskustesse investeerimine, vaesuse vastu võitlemine ja 
tööturgude ajakohastamine. Strateegia edukas rakendamine eeldab koolitus- ning 
sotsiaalkaitse süsteemide arendamist, mis aitaksid inimestel muutustega paremini 
kohaneda ja kujundaksid seeläbi ühiskonna sidusust. 

Sarnaselt teiste Euroopa Liidu riikidega koostab Eesti majanduse 
konkurentsivõimet suurendavat strateegiat Eesti 2020. Eesti eesmärk on 
saavutada aastaks 2020 vanusegrupis 20-64 tööhõive määr 76%. Hariduse 
valdkonnas on Eesti seadnud eesmärgiks vähendada põhihariduse või madalama 
haridustasemega õpinguid mittejätkavate noorte (18-24) osakaalu 9,5%-ni, 
suurendada kolmanda taseme haridusega 30-34-aastaste inimeste osakaalu 40%-
ni, suurendada täiskasvanute (25-64) elukestvas õppes osalemise määra 17%-ni 
ning vähendada ilma eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute (25-64) osakaalu 
alla 30%. Eesti eesmärk on vähendada suhtelise vaesuse määra peale sotsiaalseid 
siirdeid 16%-ni.  
 
Komisjon käivitas hiljuti algatuse "Youth on the Move", mille eesmärgiks on aidata 
noortel omandada oskusi ja kogemusi, mida nad töö leidmiseks vajavad. Samuti on 
selles kontekstis väga olulised ettevalmistamisel olevad Euroopa 2020 algatused 
“Uute oskuste ja töökohtade loomine” ning “Euroopa vaesuse vastane platvorm ”.  
 
Reaalne edu 
 
Euroopas tehakse palju asju, mis aitavad tööturgu elavdada. Uued ELi 
tööhõivesuunised liikmesriikidele puudutavad ka sotsiaalse kaasatuse edendamist 
ja vaesuse vastu võitlemist. 
 
Juba aastaid on Euroopa Sotsiaalfondi kaudu toetatud projekte, mis aitavad 
riskirühmadesse kuuluvaid inimesi tööturule.  Viimastel aastatel on paljud 
liikmesriigid võtnud kasutusele meetmeid, mis on suunatud puude või 
erivajadustega inimeste tööleaitamisele. Näiteks Saksamaa osutab rahalist abi 
tööandjatele, kes korraldavad koolitusi sõltuvushäiretega noortele ning Holland 
toetab hüvitiste kaudu tööturule naasvaid vähenenud töövõimega inimesi. 
 
Eesti on Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamiseks välja töötanud seitse 
prioriteeti, mille rõhk on haridusstandardite parandamisel, kvalifikatsioonide 
tõstmisel, elukestva õppe kättesaadavusel, kutseoskuste arendamisel ning pika ja 
kvaliteetse tööelu tagamisel. Pika ja kvaliteetse tööelu tagamiseks rakendatakse 
projekte, mis toetavad töökohtade juurdeloomist, kvaliteetsemat tööelu ning 
tööotsijate ja töötajate tõhusamat nõustamissüsteemi. Lisaks soodustatakse 

http://www.riigikantselei.ee/failid/Euroopa_2020_Eesti_eesm_rgid.pdf
http://europa.eu/youthonthemove/


 

 

paindlikke töövorme nagu kaugtöö ja osaajaline töö ning parandatakse lastehoiu- ja 
ülalpeetavate pereliikmete hooldusteenuseid. Samuti rahastatakse projekte, mis 
tõstavad inimeste teadlikkust ohutute töötingimuste ja terviseküsimuste alal. 
Näiteks on rahastatud projekte töötute tööturualaseks nõustamiseks, 
hoolduskoormusega inimeste hoolduskoormuse vähendamiseks, puuetega 
inimeste töökoolituseks, tugiisikuga töötamiseks, noorte tööturuoskuste 
suurendamiseks jne. 

Lisaks toetab Euroopa Liit Kagu-Euroopa fondi (EFSE), mille eesmärk on 
suurendada tööhõivet ja aidata inimesi välja vaesusest, andes abi ja  laene mikro- 
ja väikeettevõtetele. Alates fondi loomisest 2005. aastal on EFSE Kagu-Euroopas 
aidanud luua rohkem kui 250 000 töökohta. Toetuse saajate hulka kuuluvad nt 
väike küpsetamisega tegelev perefirma Moldovas, kes kasutas oma laenu 
tegevuse laiendamiseks ja töötud Serbia naised, kes kasutasid abi lasteriiete poe 
avamiseks. 

 

Täpsemat teavet Eesti kohta saab linkidelt: 

Eesti 2020 strateegia 
Eesti konkurentsivõime kava 2009-2011 
Sotsiaalse kaitse ja kaasatuse riiklik aruanne 2008-2010 
Euroopa Sotsiaalfondi projektid 
Tööturuanalüüsid 
Statistikaameti kogumikud „Vaesus Eestis“ ja „Sotsiaaltrendid 5“ 

 
 
 

http://www.riigikantselei.ee/?id=74186
http://www.riigikantselei.ee/majanduskasv
http://www.sm.ee/kaasatus
http://www.innove.ee/1816
http://www.sm.ee/meie/valjaanded/toimetised.html
http://www.stat.ee/38021
http://www.stat.ee/38017

