
Teemaleht: maaelu võlud ja valud  

Mõte maal elamisest tundub romantiline ja kestlik, ent kauni looduse 
kaaluvad üles keskustes pakutavad töövõimalused ning kvaliteetsemad ja 
kättesaadavad teenused.  

Linnastumine on paratamatu ühiskondlik protsess üle kogu maailma, nii ka Eestis. Viimase 20 aastaga on maal 
elavate inimeste osakaal meil langenud 29,7%-ni. Hiljutised kriisid on suunanud paljusid küll mõtlema maal 
elamise võludele ja kestlikumale eluviisile, toonud pildile kaugtöö ning ettevõtluse edendamise võimalused 
ääremaal, kuid rahva seas levib ka mitmeid eelarvamusi. Üheks neist on arvamus, et tänapäeval saavad maal 
elada täisväärtuslikku elu vaid rikkad ning et maaeluga kaasnevad pikad vahemaad ja lõputu sõitmine, mis teeb 
maal elavatest “rikastest” linlastega võrreldes suuremad keskkonna saastajad. Vaatamata sellele unistavad paljud 
linnainimesed, et kolivad ühel päeval tulevikus kindlasti maale!

  Kuidas tagada, et inimesed tuleksid ja jääksid elama     
  maapiirkonda ning saaksid samas teha oma erialast tööd?

Mõtisklemist ja arutelu võib alustada siit:

• Kuidas edendada kaugtöökultuuri ja arendada selleks võimalusi?  

• Mis laadi ettevõtlust ja kuidas on maapiirkonnas vaja soodustada, et luua seal hästitasustatud töökohti? 

• Mida saavad omavalitsused ja riik veelgi enam ära teha inimeste maale kolimise toetamiseks?

Kas tead, et

Üle poolte Eesti inimestest elavad linnalises piirkonnas (61%), iga üheteistkümnes inimene  
väikelinnas (9,1%) ja iga kolmas inimene maal (29,7%).

Kaugtöötamine on viimase 10 aastaga Eestis populaarsust kogunud. Eelmisel aastal kasutas kaugtöövõimalusi 
iga kolmas (28%) töötav inimene, 10 aastat tagasi iga kolmeteistkümnes (7,3%).

Kõige enam on kaugtöö tegemine levinud Harjumaa ja Tartumaa inimeste seas, kus kaugtööd teeb iga kolmas 
tööl käiv inimene. Kõige vähem on see levinud Võrumaa inimeste seas, kus kaugtööd teeb iga kümnes.

Keskmine brutopalk on kõige kõrgem Harjumaa (1694 eurot) ja Tartumaa (1550 eurot) inimestel,  
kõige madalam aga Võrumaa (1192 eurot)  ja Hiiumaa (1194 eurot) inimestel.

Kõige enam on oma elukeskkonnaga rahul Hiiumaa inimesed (rahulolu 4,04 viiepallisel skaalal),  
kõige vähem on rahul Ida-Virumaa inimesed (rahulolu 3,37 viiepallisel skaalal). 

Ligi 2/3 inimestest kasutavad internetti tööks/kooliks ning 3/4 inimestest  
oma praeguse internetiühenduse kvaliteediga rahulolematud.

Huvitavat lisalugemist:  

Rahvastiku paiknemine Eestis
Regionaalse arengu tegevuskava (2021)
Kaardirakendus „Minu omavalitsus“, mille abil saab võrrelda iga omavalitsuse erinevate teenuste tasemeid

https://storymaps.arcgis.com/stories/0c3f940a39454a5396432d666e79006e
https://www.fin.ee/riik-ja-omavalitsused-planeeringud/regionaalareng-ja-poliitika/regionaalpoliitika-kujundamine
https://minuomavalitsus.fin.ee/

