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Maailma Terviseorganisatsiooni 
(WHO) määratluse järgi tähen-
dab vaimne tervis heaolusei-

sundit, kus inimene saab realiseerida 
oma võimeid, tuleb toime igapäevaelu 
pingetega ning suudab töötada efek-
tiivselt. Selles artiklis käsitleme „võime-
te realiseerimist“ ehk edukust koolis ja 
tööl, samuti töö ja edukusega seotud 
väärtusi.
 Inimese psühholoogilisi vajadusi, 
sealhulgas vajadust olla edukas oma 
võimeid realiseerides ja sellega seo-
tud motivatsiooni, kirjeldab hästi ene-
semääratlemise teooria (Ryan 2009). 
Enesemääratlemise teooria kohaselt 
on vaimse tervise ja heaolu hoidmiseks 
oluline rahuldada kolme universaalset 
vajadust: autonoomia, kompetentsus-
tunne ja seotus. Edukus nii koolis kui ka 
tööl on nendega lahutamatult seotud. 
Iseseisvad saavutused mis tahes vald-
konnas tuginevad kompetentsusele 
ning toetavad autonoomiatunnet, olles 

samal ajal seotud suhtekeskkonnaga, 
milles inimene iga päev viibib ja toime-
tab. Autonoomsete eesmärkide püsti-
tamine ja saavutamine (oma võimete 
realiseerimine) arendab toimetuleku-
viise ning vähendab selle kaudu stressi, 
aidates seega kaasa nii füüsilise kui ka 
vaimse tervise ja heaolu hoidmisele ja 
parandamisele (Miquelon ja Vallerand 
2008). Oluline on ka saavutustega seo-
tud väärtuste käsitlemine. Enesemää-
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Oma võimete realiseerimine 
arendab toimetulekuviise 
ning vähendab selle kaudu 
stressi, aidates seega kaasa 
nii füüsilise kui ka vaimse 
tervise ja heaolu hoidmisele ja 
parandamisele.
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ratlemise teooria järgi aitavad heaolule 
kaasa pigem enese realiseerimisega 
seotud väärtused. Väliste edukuskri-
teeriumide (nt palga või hinnete) liigne 
tähtsustamine võib, vastupidi, stressi 
suurendada ning selle kaudu ohustada 
vaimset tervist. 
 Edukust tervikuna on pea võimatu 
mõõta, seega keskendume selles artik-
lis kahele võrdlemisi hästi mõõdetava-
le valdkonnale: kooli- ja tööedukusele. 
Kolmanda teemana käsitleme tööga 
seotud väärtusi, mis moodustavad edu-
kuse poole püüdlemise sotsiaalse taus-
ta. Artiklis võtame vaatluse alla eduku-
se sotsiaal-majanduslikud mõjutegurid 
(nt vanemate haridus ja sissetulek, koo-
lide sotsiaal-majanduslik taust), kodu-
sed hariduslikud ressursid ja hoiakud 
ning tööväärtused. 

Kooliedukus

Edukus haridusteel avab rohkem 
tööalaseid võimalusi oma võime-
te realiseerimiseks. Samal ajal on 

oluline õpilaste edukusele ja nende 
võimete realiseerimisele mõeldes näha 
laiemat perspektiivi, kuhu kuulub ka 
vaimne heaolu. Seega ei räägi õpilaste 
kooliedukusest üksnes õpitulemused, 
vaid olulisel kohal on ka õpilase suh-
tumine õppimisse, koolis käimisest ja 
õppimisest saadav sisemine rahulolu 
ning õpimotivatsioon. Käesoleva artikli 
fookus on õpitulemustel; koolikeskkon-
nast ja õpilaste heaolust koolis on juttu 
Valk jt artiklis 3. peatükis. Haridustea-
dustes on üldteada õpimotivatsiooni ja 
õpilase enesetõhususe positiivne seos 
õpilase õpitulemustega. Samamoodi 
on olulised õpitulemuste seosed õpi-
laste episteemiliste1 uskumustega. Ni-
melt on paljudes uurimustes näidatud, 
et küpsemad uskumused teadmiste 

olemuse kohta (teadusliku lähenemi-
se pooldamine) on seotud parema-
te õpitulemustega nii matemaatikas 
kui STEM2 hariduses (Mason jt 2013;  
Rozgonjuk jt 2022).
 Eesti õpilased on osalenud rahvus- 
vahelises haridusuuringus „Programme  
for International Student Assessment“ 
(PISA) alates 2006. aastast. Selle uurin-
gu andmed on väärtuslikuks infoalli-
kaks, kui on soov lisaks õpilaste õpitu-
lemustele saavutustestides saada infot 
ka õpilaste õppimisse suhtumise kohta 
ehk teada saada, kuidas meie õpilastel 
koolis üldisemalt läheb.
 Eesti õpilaste saavutustestide tule-
mused on viimastes PISA uuringutes 
olnud teiste maade õpilaste tulemus-
tega võrreldes kõrged (OECD 2016; 
OECD 2019; Tire jt 2019). PISA uuringu 
valimi moodustavad umbes 15-aasta-
sed õpilased, kes enamasti õpivad põ-
hikooli viimastes klassides. Seega on 
neil peagi ees järgmisele õppeastmele 
(gümnaasiumisse) õppima suundumi-
ne. Millised näitajad iseloomustavad 
neid õpilasi, kes saavad valida, kuhu 
nad edasi õppima minna soovivad? Ja 
nende õpilaste haridusteed edasi jälgi-
des: millised näitajad ennustavad neile 
edukust gümnaasiumi lõpus ja seega 
omakorda suuremaid valikuvõimalusi 
uuele haridustasemele suundumisel?
 Neile küsimustele vastamiseks võt-
sime lähema vaatluse alla PISA 2015 
andmed. Sel aastal osales Eesti eri pai-
gust uuringus 5587 õpilast, mis on um-
bes pool Eesti 15-aastastest õpilastest 
(INNOVE 2016). Lisasime hiljem PISA 
uuringu andmetele õpilaste põhikooli 
lõpus tehtud matemaatikaeksami tule-
mused ning kolm aastat hiljem tehtud 
kitsa või laia matemaatika riigieksami 
tulemused. Seega jälgisime 2015. aastal 
PISA uuringus osalenud õpilaste eda-
sist haridusteed ja püüdsime aru saada, 

1 Episteemilised uskumused on individuaalsed uskumused teadmiste olemuse ja omandamise kohta.

2 STEM – Science, Technology, Engeneering and Mathematics.



62 631.3   |  Edukus – oma võimete realiseerimine kui osa vaimsest heaolust

millised PISA uuringu käigus mõõde-
tud kas hoiakulised või demograafili-
sed näitajad õpilaste edasist haridus-
käiku ennustavad.
 Esiteks näeme jooniselt 1.3.1, et koo-
liedukusega on seotud mitmesugused 
hoiakud, mille kohta küsiti 15-aastastelt 
õpilastelt PISA taustaküsimustikus. Iga 
hoiaku kohta oli mitu küsimust, kuid 
nende põhisisu saab kokku võtta järg-
miste punktidega.

● Episteemilised uskumused: veen-
dumus, et teadmiste allikaks on 
teaduslikud meetodid (nt et pärast 
eksperimendi tegemist võivad tead-
mised muutuda).

● Saavutusmotivatsioon: tahtmine 
hästi õppida ning olla parimate  
hulgas.

● Rõõm teadusest: huvi ja positiivne 
hoiak loodusteaduste suhtes.

● Enesetõhusus teaduse valdkonnas: 
õpilase veendumus, et ta saab hak-

kama erinevate teadusega seotud 
ülesannetega (nt seletada maaväri-
nate põhjusi).

 Kõik need neli hoiakut on positiivselt 
seotud nii PISA tulemuse kui ka lõpu- 
eksamitega – sealhulgas riigieksami-
tega, mis sooritati kolm aastat hiljem. 
Seosed on küll väiksed või mõõdukad, 
aga peaaegu alati statistiliselt olulised. 
Väärib tähelepanu, et need seosed ei 
ole seletatavad sotsiaal-majandusliku 
taustaga, õpilase sooga ega koduse 
keelega, mis olid samaaegselt mudelis-
se pandud.
 Teiseks selgub jooniselt 1.3.1, et poi-
sid saavad paremaid tulemusi PISA 
testis, kuid tüdrukutel on eelis lõpuek-
samitel. Erandiks on laia matemaatika 
riigieksam, kus poisid ja tüdrukud on 
võrdses seisus. 
 Kolmandaks näeme jooniselt, et 
paremat edukust ennustab ka kõrgem 
sotsiaal-majanduslik staatus. PISA taus-
taküsimustiku sotsiaal-majandusliku 

Joonis 1.3.1. Matemaatikatulemused (standarditud keskmised koos 95% usaldus- 
vahemikega) ning seosed PISA testi taustateguritega

ALLIKAS: autorite joonis, PISA 2015, põhikooli matemaatika lõpueksami 2015 ja matemaatika riigieksami 2018 tulemuste põhjal

MÄRKUS: Eri kujuga punktid näitavad taustategurite suhtelist mõjukust PISA 2015 tulemuse (matemaatika, loodusteaduste ning lugemise testi 
keskmine), põhikooli matemaatika lõpueksami ning gümnaasiumi lõpus sooritatud kitsa või laia matemaatika eksami tulemuste ennustamisel.

Kodune keel

Episteemilised uskumused

Sugu (poisid)

Motivatsioon

Sotsiaal-majanduslik staatus (SES)

Rõõm teadusest

Kooli keskmine SES

Teaduse enesetõhusus

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

● PISA ● Põhikool ● RE: Lai ● RE: Kitsas
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seisundi indeksisse on koondatud õpi-
lase vanemate haridustase, raamatute 
arv kodus, digivahendite olemasolu, 
tubade ja autode arv kodus. See indeks 
ei ole seega mitte niivõrd jõukuse, vaid 
vanemate hariduse ja koduste haridus-
like ressursside (sõnaraamatud, digiva-
hendid) näitaja. Oluline on, et peaaegu 
sama suure mõjuga on nii õpilase enda 
kodust keskkonda iseloomustav sot-
siaal-majandusliku seisundi näitaja kui 
ka kooli keskmine sotsiaal-majandusli-
ku seisundi indeks. 
 Kirjeldasime kooliedukuse seoseid 
matemaatikatulemuste näitel, kuna 
matemaatika puhul on kõige selgem 
vastavus koolis õpitava aine ning PISA 
alatesti vahel. Sarnast seosemustrit  
taustateguritega (sh sotsiaal-majan- 
duslik seisund ning hoiakud) on aga 
näha ka PISA lugemisoskuste testi ning 
PISA loodusteaduste testi puhul (viima-
ne hõlmab küsimusi nii füüsika, keemia 
kui ka bioloogia õppekavast).
 Koolidevahelisi erinevusi illustreerib 

joonis 1.3.2. Mida parem on kooli kesk-
mine sotsiaal-majandusliku seisundi 
indeks, seda parem on keskmine PISA 
tulemus ning seda suurem on epis-
teemiliste uskumuste skoor. Ka teised 
hoiakud (sh enesetõhusus valdkonnas 
ning saavutusmotivatsioon) on seotud 
sotsiaal-majandusliku taustaga, kuid 
need seosed ei ole nii tugevad. Lisaks 
paistab samalt jooniselt välja erine-
vus maa- ja linnakoolide vahel. Väga 
kõrged keskmised PISA tulemused  
esinevad ainult kõrgema sotsiaal- 
majandusliku staatusega linnakoolides.

Joonis 1.3.2. Eesti koolide sotsiaal-majandusliku seisundi (SES) keskmise näitaja seos 
PISA koondtulemuse keskmisega (vasakpoolne paneel) ja episteemiliste uskumuste 
seos koolide keskmise standarditud skooriga (parempoolne paneel)

ALLIKAS: autorite joonis, PISA 2015 tulemuste põhjal

MÄRKUS: Punasega on kujutatud linna- ja mustaga maakoolid. Suurem ring tähistab suuremat kooli (uuringus osalenud õpilaste arvu järgi).

Sotsiaal-majanduslik taust ei 
mõjuta kooliedukust otse, vaid 
pere hariduslike ressursside 
ning hariduse omandamist 
soodustavate hoiakute kaudu.
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Mida nendes tulemustest 
järeldada?

● Õpiedukuse erinevused koolide va-
hel on märkimisväärsed. Osa nen-
dest erinevustest on seletatavad 
sotsiaal-majandusliku tausta erine-
vustega. 

● Sotsiaal-majanduslik taust ei mõjuta 
kooliedukust otse, vaid vahendavate 
muutujate kaudu. Sellisteks vahen-
davateks muutujateks on näiteks 
hariduslikud ressursid ning hariduse 
omandamist soodustavad hoiakud. 
Hariduslike ressursside hulka kuu-
luvad majanduslikud võimalused, 
kodused raamatud ja digivahendid, 
samuti vanemad ise. Parema hari-
dusega vanematel on paremad eel-
dused nii lapse aitamiseks koolitöös 
kui ka lihtsalt harivateks vestlusteks.

● Sotsiaal-majanduslikud erinevused 
koolide vahel on märkimisväärsed 
ning tulenevad nii piirkondlikest eri-
nevustest kui ka sarnase taustaga 
õpilaste koondumisest samadesse 
koolidesse. Sotsiaal-majanduslike 
erinevustega kaasnevad erinevused 
kooliedukust soodustavates hoiaku-
tes. 

● Kooliedukust soodustavad hoiakud 
mõjutavad kooliedukust sõltumata 
õpilase soost ja sotsiaal-majandusli-
kust taustast. See mõju on pikaajaline 
(vähemalt põhikooli lõpust keskkooli 
lõpuni) ning ilmneb nii PISA testi tu-
lemustes kui ka lõpueksamites. 

● Koolidevahelise ebavõrdsuse tasan-
damine ei sõltu seega ainult ega 
peamiselt õpetamise kvaliteedist ja 
headest õpimeetoditest. Tuleb ar-
vestada, et osa erinevustest tuleneb 
kodusest taustast, sealhulgas sot-
siaal-majanduslik taust ja kooliedu-
kust soodustavad hoiakud.

 Aastal 2015 küsiti PISA uuringu raa-
mes õpilastelt üks üksikküsimus: „Kui 
rahul sa oma eluga oled?“ PISA 2015 

riikide andmete põhjal tehtud kok-
kuvõtva joonise järgi (joonis 1.3.3) olid 
Eesti õpilased oma eluga pigem rahul: 
10-punktisel skaalal oli Eesti õpilaste 
keskmine 7,5. Võrreldes teiste OECD rii-
kidega oli Eesti õpilaste eluga rahulolu 
keskmisest pisut kõrgem. Jooniselt 1.3.3 
näeme mõõduka tugevusega negatiiv-
set seost eluga rahulolu ja matemaa-
tikatulemuste vahel: kõige paremate 
matemaatikatulemustega riikides on 
eluga rahulolu tavaliselt keskmiselt 
madalam ja vastupidi. Sellest mustrist 
on mõned erandid: Eesti koos näiteks 
Soome, Šveitsi ja Madalmaadega kuu-
lub riikide hulka, kus on keskmisest 
kõrgemad nii eluga rahulolu kui ka 
PISA matemaatikatulemused.

Tööedukus

Sissetulek ei ole kaugeltki ainus 
tööedukuse kriteerium, kuid võr-
reldes alternatiividega (töö tähen-

dusrikkus, kompetentsustunne, üle-
muse või klientide hinnangud tööle) on 
see hästi ja täpselt mõõdetav (kui piir-
dume legaalsete sissetulekutega) ning 
universaalne (kõigis ametites kehtib, et 
suurem sissetulek on eelistatav väik-
semale). Seetõttu võtame siin artiklis 
tööedukuse aluseks sissetuleku. 
 Sarnaselt kooliedukusega sõltub 
tööedukus suurel määral kodusest 
taustast. See taust tähendab investee-
ringuid nii otseses (majanduslikus) kui 
ka kaudses tähenduses (nt sotsiaalne 
kapital), samuti geneetilist ja sotsiaalset 
pärandit (nt perekonna reputatsioon, 
oskuste ja teadmiste edasiandmine). 

Võrreldes teiste OECD riiki-
dega oli Eesti õpilaste eluga 
rahulolu keskmisest pisut 
kõrgem.
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Türgi

Joonis 1.3.3. PISA uuringus osalenud riikide õpilaste keskmised matemaatika- 
tulemused ja keskmine eluga rahulolu (punane on lineaarne trendijoon)

ALLIKAS: autorite joonis, PISA 2015 tulemuste põhjal

Koduse tausta mõju üheks väljendu-
seks on korrelatsioon laste ja vanemate 
sissetulekute vahel. Seda seost on Ees-
ti Maksu- ja Tolliameti (EMTA) registri- 
andmetel3 kujutatud joonisel 1.3.4.
 Joonisel 1.3.4 on „lastena“ kujuta-
tud Eesti elanikud, kes 2017. aastal olid 
34–36-aastased. Horisontaalteljel on 
nende laste vanemate töine sissetulek 
aastal 2007 (ajal, mil suurem osa lastest 
oli sisenenud või sisenemas tööturule). 
Pered on mõlema vanema sissetuleku 
summa järgi jagatud protsentiilideks, 
st 100 võrdse suurusega grupiks, mis 
on järjestatud sissetuleku alusel. Eran-
diks on 9% peresid, kellel ei olnud sis-
setulekut – nemad on kujutatud kõige 
vasakpoolse punktina. Vertikaalteljel 
on kujutatud igasse protsentiilirühma 
kuuluvate vanemate järeltulijate (laste) 
keskmine sissetulek aastal 2017, samuti 
protsentiilskaalal. Eraldi rühmadena on 
kujutatud pered, kus mõlemad vane-
mad on sündinud Eestis, ning pered, 

kus mõlemad vanemad on sündinud 
väljaspool Eestit („segatüüpi“ pered on 
esitluse selguse huvides jäänud jooni-
selt välja).
 Jooniselt 1.3.4 on näha, et seos las-
te ja vanemate sissetulekute vahel on 
mõlema rühma puhul ligikaudu line- 
aarne. Mida kõrgemal paiknevad va-
nemad sissetulekute hierarhias, seda 
kõrgemal paiknevad keskmiselt sisse- 
tulekute jaotuses ka lapsed. Kuigi  
seos on oluline, ei ole see Eestis nii 
tugev kui mõnes välisriigis, jäädes 
Põhjamaadega ligikaudu samale ta-
semele ja olles madalam kui Saksa-
maal või Suurbritannias (Corak 2016).  

Sarnaselt kooliedukusega  
sõltub tööedukus suurel  
määral kodusest taustast.

3 EMTA registriandmetes kajastub keskmine sotsiaalmaksustatud sissetulek neil, kellel üldse sissetulek 
olemas on.
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Seega ei määra see, kus lapse vanemad  
sissetulekute jaotuses asuvad, tema 
tulevikku nii tugevalt ära kui mõnes 
teises riigis ehk põlvkondadevaheline 
sissetulekute mobiilsus on Eestis võrd-
lemisi suur.
 Laste ja vanemate sissetulekute 
vaheline seos on nii Eesti päritolu ehk 
kohalikes kui ka välispäritolu peredes 
ligikaudu sama tugev (regressiooni-
jooned on sama tõusunurgaga, joonis 
1.3.4). Seega ei piira välispäritolu perede 
lapsi oma vanemate sissetulekuposit-
sioon rohkem kui kohalikke. Samas ta-

kistavad muud tegurid (nt vähene eesti 
keele oskus, piiratud sotsiaalne võrgus-
tik jne) välispäritolu, peamiselt vene-
keelsete laste edukust tööturul, mistõt-
tu välispäritolu perede laste sissetulek 
keskmiselt on madalam kui kohalike 
perede lastel. 
 Võrreldes omavahel välispäritolu ja 
kohalike perede vanemaid, teenivad vä-
lispäritolu vanemad keskmiselt vähem 
(Kivi jt 2021, tabel 1.3.4), sama kehtib 
ka võrreldes välispäritolu perede lapsi  
kohalike perede lastega. Sealjuures on 
sissetulekute vahe mõlemas generat-
sioonis ligikaudu sama suur. Seega, 
kuigi vanemate sissetulekute seos laste 
sissetulekutega ei ole Eestis väga tugev, 
esineb päritolupõhine vahe keskmistes 
sissetulekutes nii esimese kui ka teise 
generatsiooni sisserändajate seas.
 Vanuse ja palga seost Eestis kahel 
aastal (2007 ja 2017) kujutab joonis 1.3.5. 
Individuaalsete vanuse-palga profiilide 
puhul on tüüpiline, et pärast tööturule  

Vanemate sissetulek ei määra lapse 
tulevikku nii tugevalt kui mõnes 
teises riigis ehk põlvkondadevaheline 
sissetulekute mobiilsus on Eestis 
võrdlemisi suur.

Joonis 1.3.4. Laste sissetuleku seos vanemate sissetulekuga peretüüpide lõikes (Eesti 
päritolu ehk kohalikud ja välispäritolu pered)

ALLIKAS: autorite joonis, EMTA 2007 ja 2017 registriandmete põhjal

● Mõlemad vanemad sündinud Eestis    ● Mõlemad vanemad sündinud mujal
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sisenemist palk suureneb esimesed 
10–15 aastat kiirelt, seejärel stabilisee-
rub ning langeb veidi vahetult enne  
pensioniiga (osadel inimestel halveneb 
tervis jne). Siinsed profiilid põhinevad 
mitte individuaalsetel, vaid ristläbilõ-
ikelistel andmetel, seega palga vähe-
nemine ühel hetkel viitab tõenäoliselt 
põlvkondlikele erinevustele – 40ndates 
eluaastates ei hakka palgad inimestel 
langema, vaid nooremad põlvkonnad 
teenivad keskmiselt enam kui eelnevad.
 Eesti elanike ristlõikelises vanuse- 
palga profiilis on võrreldes stabiilselt 
arenenud maadega (nt Soome) kaks 
silmatorkavat erinevust. Esiteks, pal-
ga tõus esimestel kümnenditel pärast 
tööturule sisenemist on Eestis järsem. 
Teiseks, vanuse-palga kõver saavu-
tab Eestis maksimumi 30–40ndates 
eluaastates ning sealt edasi langeb. 
Soome andmetes on teatav langus 
märgatav ainult kõige madalama ha-
ridustasemega rahvastikukihis, teis-
tes hariduskihtides tõuseb palk kogu 

tööea jooksul. Jooniselt 1.3.5 näeme ka, 
et sissetulekukõvera maksimum on 10 
aastaga nihkunud paremale, hilistest 
20ndatest hilistesse 30ndatesse elu-
aastatesse. Võime eeldada, et see prot-
sess jätkub ning veerandsajandi pärast 
sarnaneb meie vanuse-palga profiil 
stabiilselt arenenud riikide omaga.
 Joonis 1.3.5 iseloomustab Eesti töö- 
jõuturu dünaamikat: järgmised põlv- 
konnad on olnud eelmistest eduka-
mad; pärast iseseisvuse taastamist 
ei tekkinud ühte õnnelikku „võitjate  
põlvkonda“, kes oleks võtnud järg- 
mistelt võimalused nagu 1990ndate 

Eestis on tüüpiline, et pärast töö- 
turule sisenemist inimese palk suu-
reneb esimesed 10–15 aastat kiirelt, 
seejärel stabiliseerub ning langeb 
veidi vahetult enne pensioniiga.

Joonis 1.3.5. Vanuse-palga seost kujutavad profiilid, 2007 ja 2017

ALLIKAS: autorite joonis, EMTA 2007 ja 2017 registriandmete põhjal
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alguses kardeti, vaid iga uus põlvkond 
tundub olevat olnud tööjõuturul eel-
mistest edukam. Ühest küljest võime 
seda pidada õnnestumiseks – meie 
haridussüsteem on kohandunud uute 
oludega ning valmistab noori üha  
paremini ette, teiselt poolt toob suur 
põlvkondadevaheline sissetulekuerine- 
vus kaasa mitmeid probleeme. Maini-
gem mõnda.

● Mitmel erialal (eriti avalikus sektoris) 
on paratamatult suhteliselt fikseeri-
tud, staažiga seotud palgapoliitika. Nii 
ei saa me noortele õpetajatele pak-
kuda kõrgemat palka kui vanema-
tele, kuigi konkurents teiste töökoh-
tade vahel seda noorte õpetajateks 
meelitamisel eeldaks. Tulemuseks 
on õpetajaskonna vananemine ja 
suured eesootavad probleemid hari-
dussüsteemis. 

● Tänaste pensionile jääjate sissetulek 
on oluliselt väiksem kui neil, kes jää-
vad pensionile 20 aasta pärast. See 
tähendab, et sissetuleku vähenemi-
ne pensionile jäämisel on 20 aasta 
pärast palju järsem kui praegu ning 
võib saada oluliseks poliitikaotsuseid 
mõjutavaks teguriks.

 On tõenäoline, et sarnane dünaami-
ka – tööturule sisenevate põlvkondade 
palgatase ületab varasemaid – lähiaas-
tatel jätkub. Seda tänu uue tööturule si-
seneva põlvkonna väiksusele võrreldes 
varasematega. See võib üles viia pea-

miselt noorte kõrgharitute keskmise 
palga, sest nad sisenevad tihti sektori-
tesse, kus vanema põlvkonna kõrgha-
rituid on vähe või nad puuduvad soo-
tuks. Konkurents neile tiheneb ja see 
väljendub palgas.
 Sooline palgalõhe on Eestis endiselt 
Euroopa suurim (aastal 2019 Eurosta-
ti andmetel 21,7% võrreldes Euroopa 
keskmise 14,1%-ga)4. Palgalõhe põhjusi 
on mitmeid, kuid kokkuvõttes osutab 
see, et naiste võimalused oma võime-
te realiseerimiseks on piiratumad kui 
meestel.

Tööväärtused

Tööväärtused osutavad peamistele 
töö kaudu saavutatavatele ees-
märkidele ning töö tegemise käi-

gus avanevatele eneseteostuse võima-
lustele. Tööväärtusi saab motiveerivate 
tegurite alusel jagada laias laastus ka-
heks: instrumentaalsed ja ekspressiiv-
sed. Instrumentaalsed väärtused (sis-
setulekud, karjäär, elukutsega kaasnev 
prestiiž) viitavad käegakatsutavatele 
tasudele või hüvedele ning ekspressiiv-
sed ehk eneseväljenduslikud väärtused 
viitavad töö sisuga kaasnevatele mitte-
materiaalsetele hüvedele (loominguli-
sus, eneseareng, saavutusvõimalused) 
(Gesthuizen jt 2019). 
 1960ndatel Eestis alguse saanud 
süstemaatilisest noorte tööväärtuste 
uurimisest kokkuvõtte teinud Saarniit 
(2000) märgib, et varem stabiilsena pü-
sinud tööväärtuste struktuur muutus 
radikaalselt 1990ndatel. Kui nõukogu-
de perioodil väärtustati kõrgeimalt töö 
üldkultuurilist tähtsust ning märksa 
madalamalt materiaalseid eesmärke 
ja eriti positsiooniga seotud väärtu-
si, siis 1990ndate alguses leidsid väär-
tuste hierarhias aset süstemaatilised 
muutused. Pärast Nõukogude Liidu 
lagunemist halvenenud majanduslikus 

Eestis tundub iga uus põlvkond ole-
vat tööjõuturul eelmisest edukam. 
Pärast iseseisvuse taastamist ei  
tekkinud ühte õnnelikku „võitjate 
põlvkonda“, nagu 1990ndate  
alguses kardeti.

4 Viimati on sel teemal põhjalik uuring läbi viidud Tallinna Ülikoolis REGE projekti raames.
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olukorras toimus tööväärtustes järsk 
nihe, mille tagajärjel väärtustati märk-
sa kõrgemalt juba karjäärivõimalusi 
ja eriti ainelist heaolu ning omakorda 
varasemast märksa madalamalt töös 
avanevaid eneseteostusvõimalusi. Eriti 
kiiresti pragmatiseerusid venekeelsete 
inimeste väärtused, mille tagajärjel et-
nilised erinevused tööväärtustes muu-
tusid väiksemaks kui 1980ndatel.
 Järgnevatel kümnenditel tehtud uu-
ringud näitavad materiaalsete tööväär-
tuste prevaleerimist kogu elanikkon- 
nas. Rahvusvahelise Euroopa väärtus- 
uuringu (EVS) andmetel on järgnevatel 
kümnenditel kõrgeimalt hinnatud töö-
väärtuseks töö eest saadav tasu mitte 
ainult Eestis, vaid ka teistes turumajan-
dusele üle läinud endistes sotsialismi-
maades (joonis 1.3.6). Väiksema ostujõu 
pariteediga maade elanikud peavad 
võrreldes jõukamate maade elanike-
ga sissetulekut töö valikul olulisemaks. 
Selles liigituses on Eesti sarnasem Ida- 
Euroopa maadega kui Põhjamaadega.
 Viimastel kümnenditel Eestis pide-
valt tõusnud tööl avanevate saavutus-
võimaluste tähtsustamine peegeldab 
kiirelt areneval tööturul üha keeruka-
maid töötajatele esitatavaid nõudmisi. 
Skandinaavia maades väärtustatakse 
saavutusvõimalusi Eestist kõrgemalt 
ning näiteks Venemaal madalamalt. 

Eestlaste jaoks on need võrreldes ve-
nekeelsete vastajatega ihaldatumaks 
eesmärgiks. Kõrgema haridusega ees-
timaalased väärtustavad saavutusvõi-
malusi kõrgemalt kui madalamalt hari-
tud eestimaalased (joonis 1.3.7).
 Tööturu moderniseerumine avaldub  
sel perioodil ka süvenenud individuali- 
seerumises, millele osutab nende  
eestimaalaste osakaalu järjekindel suu-
renemine, kes arvavad, et inimesed ise 
peaksid oma toimetuleku eest rohkem 
vastutama. Selle arvamuse osas ei ol-
nud soolisi erinevusi, kuid see oli roh-
kem levinud eesti- kui venekeelsete 
vastajate seas (joonis 1.3.8).
 Neoliberalistliku mõtteviisi juurdu-
misele osutab ka üha suurem indivi-
duaalse võistluslikkuse tähtsustamine 
– üha rohkem on inimesi, kes leiavad, et 
konkurents võiks stimuleerida inimesi 
rohkem töötama ja uusi ideid kasuta-
ma. Samas on individuaalse vastutuse 
ja konkurentsi üha suurema väärtusta-
mise kõrval kasvanud ka rahulolema-
tus sissetulekute erinevustega – pärast 
1990ndaid on vähenenud nende arv, 
kes leiavad, et kõrgem tasustamine  
paneb inimesi rohkem pingutama, ja 
suurenenud on sissetulekute võrdsema 
ümberjagamise pooldajate arv. Samuti  
on kasvanud nn postmaterialistlike 
väärtuste pooldajate hulk (Realo 2019).

Joonis 1.3.6. Inimeste osakaal, kes hindab töö valikul tähtsaks sissetulekut, ning SKP  
ostujõu pariteet võrreldavates hindades inimese kohta (punane on lineaarne trendijoon)
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Joonis 1.3.7. Tööl avanevate saavutusvõimaluste tähtsustamine kõrgema ja  
madalama haridusega inimeste seas, eesti- (E) ja venekeelsed (V) vastajad
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 Tööväärtuste ja individuaalse saavu-
tuslikkuse näitajate dünaamika näitab 
laiemaid heaolu muutusega kaasne-
vaid arenguid nii tööturul kui ka ühis-
konnas laiemalt. Üldise heaolu tõusuga 
kaasnevate igapäevaste toimetuleku-
murede taandumine ja tööjaotuse sü-
venemisest tingitud üha suurenev va-
jadus spetsialiseeritud tööjõu järele on 
viimastel kümnenditel viinud üha suu-
rema eneseväljenduslike tööväärtuste 
tähtsustamiseni. Kuigi töö valikul on 

jätkuvalt väga oluline motiveeriv tegur 
selle eest saadav tasu, peetakse tööko-
ha juures üha enam oluliseks seal ava-
nevaid saavutusvõimalusi. Kohanemist 
turumajandusliku ühiskonna poolt esi- 
tatavate nõudmistega näitab ka toime- 
tulekul riigi abi asemel üha suurem ise-
endale lootmine. Samas taunitakse va-
rasemast enam majandusliku ebavõrd-
suse süvenemist. Muutuvate oludega 
on paremini kohanenud kõrgema hari-
dusega ja eestikeelsed inimesed.

ALLIKAS: autorite joonis, EVS 1999, 2008 ja 2018 uuringu andmete põhjal

Joonis 1.3.8. Individuaalne saavutuslikkus (hinnangute keskmised, 1-10 skaalal*),  
eesti- ja venekeelsed vastajad 
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ALLIKAS: autorite joonis, EVS 1999, 2008 ja 2018 uuringu andmete põhjal

MÄRKUS: Skaala: *1 – inimesed peaksid ise rohkem vastutama oma ülalpidamise eest … 10 – riik peaks rohkem vastutama, et kindlustada 
igaühe ülalpidamine.
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Töö valikul peetakse üha olulisemaks 
eneseväljenduslikke tööväärtusi.
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Oma võimete realiseerimine ehk 
edukus nii koolis kui ka tööl on 
oluline vaimse tervise ja hea-

olu komponent. Artikli esimeses osas 
näitasime, et õpilaste kooliedukust 
mõjutavad nende vanemate haridus 
ja kodused hariduslikud ressursid ning 
hoiakud. Eesti koolide keskmistes PISA 
tulemustes, aga ka riigieksami kesk-
mistes tulemustes on märkimisväärsed 
erinevused, need on osaliselt seletata-
vad õpilaste erineva sotsiaal-majandus-
liku taustaga ning õpilaste hoiakutega. 
 Vanemate sissetuleku ning laste  
hilisema sissetuleku vahel on positiivne 
seos, kuid see pole nii tugev kui palju-
des teistes riikides. Seega pole laste 
positsioon hilisemas elus väga tugevalt 
piiratud vanemate poolt pakutavate 
võimalustega lapsepõlves. Nooremad 
põlvkonnad teenivad vanematest mär-
kimisväärselt rohkem, mis ühelt poolt 

näitab, et meie haridussüsteem on 
kohanenud majanduse muutumise-
ga, teiselt poolt aga tekitab probleeme 
tööturul (nt õpetaja keskmine palk on 
vanemaealistele motiveerivam kui noo-
rematele, kuna keskmine palgatase on 
vanuserühmades erinev). 
 Töö valikul peavad Eesti inimesed 
sissetulekuid väga oluliseks, kuid vii-
mastel aastakümnetel tähtsustatakse 
Eestis üha rohkem eneseväljenduslikke 
tööväärtusi (nt saavutusvõimalusi) ning 
eeldatakse, et inimene peaks ise saama 
enda ülalpidamisega hakkama. Samas 
on suurenenud ka sissetulekute võrdse-
ma ümberjagamise pooldajate hulk. ●
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