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              Ettekanne   Riigikogu rahvastikukriisi probleemkomisjonis 10. aprillil 2017 

              Jaak Uibu, D.Sc., Ph.D.,  Riigikogu Eesti rahvastiku toetusrühma konsultant 

Tänan rahvastikukriisi probleemkomisjoni võimaluse  eest kõnelda rahvastikukriisist ja selle 

ületamiseks vajalikest sammudest. Käesolevas ettekandes kasutan üksnes avalikult 

kättesaadavat  riiklikku statistikat. Väljendan Toompea Haridusseminaris aastate jooksul läbi 

arutatud seisukohti, samuti ideid tööst rahvastikuministri nõunikuna 1998/1999. Kõik 

aastakümned - alates 1965 - olen nautinud  ühiskonnateadlase Ülo Vooglaiu märkusi ja 

nõuandeid. Joonised 1-3 kujundas TTÜ keemiadoktor Kalju Lott, nüüdseks juba manalamees. 

    I.  Mis on rahvastikukriis?  Rahvastikukriisi all mõistetakse rahvastiku demograafilist 

seisundit, mida iseloomustab sisemise taastepotentsiaali puudumine ja rahvastiku 

vananemine. Pikemas perspektiivis toob kriis kaasa tööjõupuuduse ning töötajate suure 

maksukoormuse, mida saab leevendada ainult tööjõu massilise impordiga. Sotsiaalteadlaste 

hinnangul saavutatakse nii küll lühiajaline tööjõuprobleemi leevenemine, kuid hiljem sünnib 

sellest tõsiseid pikaajalisi probleeme. Väikese etnose puhul kaasneb rahvaarvu vähenemine 

sel määral, et see ohustab etnose kultuuri kestmist. Eesti ja eestlaste olukorda on selle mõiste 

abil iseloomustatud 1990ndate algusest.   Valitsusettekandes aastast 1998  Eesti demograafilist 

situatsiooni ja arengut käsitlevad seisukohad  rõhutati demograafilise kriisi väljakujunemist. 

Olin selle ettekande koostajate hulgas. Minu teada oli see hinnang riigi tasandil esimest korda. 

Demograafilisi põhinäitajaid on kümmekond, millest tähtsaimad on rahvaarv ja sündimus. 
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Joonis 1. Eesti  rahvaarv  aastail 1919-2013 



Joonise 1. kommentaar:  Paistab silma suur lünk riiklikus statistikas – 1942 kuni 1949 

andmed puuduvad.  Siiski ligilähedane hinnanguline rahvaarv 1945. aasta  kohta on 0.85 

miljonit, mis jääb allapoole kasutatud skaalat. Me  näeme graafikul   stabiilset kiiret  tõusu 

aastail 1950 – 1990.       Nõukogude ajal kasvas rahvaarv 1,57 miljonini. See kasv oli 

põhiliselt sisserände arvel.  Aga ka eestlaste endi arv kasvas 45 okupatsiooniaasta  vältel 100 

tuhande võrra. Aastail 1970-1990 oli eestlaste sündimus üle taastetasandi, peale selle 

suurendas  rahvaarvu keskmise eluea tõus. Sisserännanute sündimus jäi alla taastetasandit. 

Eestlaste arv 1991. aastal oli Statistikaameti andmeil  966 tuhat ja 2016  vaid 905  tuhat. 

Rahvastikukriis kujunes välja üheksakümnendate alguses. Jõnks rahvaarvus joonise 

parempoolses ääres on tingitud sellest, et kasutasin rahvaloenduse korrigeerimata  andmeid. 
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Joonis 2. Elussünnid ja sündimuse üldkordaja aastail 1919-2012 

Joonise 2. kommentaar:  Vaatleme graafikul ka rahvatervise kõige tähtsamat näitajat – 

sündimust  aastail 1920-2012. Siin on toodud elussünnid ja sündimuse üldkordaja aastate 

kaupa. Üldkordaja - see on sünde 1000 elaniku  kohta aastas. Kui rahvaarv oli esimese Eesti 

Vabariigi ajal suhteliselt stabiilne, siis sündimus on nähtava langustrendiga. Tõsi on, et 

sündimus tõusis kolmekümnendate teisel poolel, kuid see ei küündinud Vabadussõjale 

järgnenud aastate näitajateni. Kui võrdleme eelmist graafikut käesolevaga, siis eelmine näitas 

50-ndate ja 90-ndate vahel kiiret tõusu, mida ei kohta sündimuse osas. Kuigi rahvaarv tõusis, 

siis sündimus 1950-1970 isegi langes. Ränk ja ajaloos enneolematu sündimuse langus toimus 

taasiseseisvumise järgselt ega ole peatunud tänini.  Nüüd tuleb rääkida rahvastikukriisist.  
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Joonis 3. Sündimuse summaarne kordaja Eestis aastail 1990-2011 

Joonise 3. kommentaar:  Tahan  käsitleda üht olulist sündimuse näitajat – summaarset 

sündimuskordajat ehk  TFR – total fertility rate. See peaks olema 2,1 , s.o. vähemalt 2.1 last 

keskmiselt naise kohta, kui kehtivad konkreetse aasta sündimusnäitajad. Paraku on see kogu 

taasiseseisvumisajal olnud allpool taastetasandit - oluliselt alla 2,1 lapse naise kohta. 

                                                       x     x      x 

Senine  rahvastikukriisi käsitlus oli graafikute tasemel. Läheme  veel konkreetsemaks, 

vaatleme võrdlevalt noorte meeste ja naiste arvu 1990.  ja 2016. aastal. Näitajad on olemas 

tänu Statistikaameti tublile tööle. Kahjuks on neil keelatud kõvasti rääkida sellest, mida nad 

teavad. Neil on keelatud esitada hinnanguid vastavalt Euroopa Liidu statistikanõuetele. 

   Niisiis mehed 1990 vanuses 20-24 aastat. Noorte meeste arv on 55 tuhat ja 2016 – 38 tuhat.   

Noored naised  1990 samuti vanuses 20-24 aastat.  Nende arv oli  55,5 tuhat ja 2016 aastal - 

36 tuhat. Mis me järeldame nendest arvudest. Seda, et rahvastikutaaste ressurss on 

vähenenud 26 aastaga ümmarguselt 1/3 võrra. Ega 1990. aastal ei olnud sündimus ka 

midagi muud, kui vaid taastetasandil. Kui täna ei ole rahvastikukriis,  siis mis see on?! Ja kui 

on kriis, siis tuleb rakendada ka kriisivastaseid meetmeid vajalikus mahus. Möödunud aastal 

südikas presidendikandidaat Siim Kallas vastuseks minu küsimusele demograafilisest 

olukorrast ennustas, et eestlased välja ei sure. Ilmselt  polnud presidendikandidaat 

statistilistest trendidest teadlik või päevapoliitilistel motiividel varjas neid. Valimisvõitluseta 

valitud president Kaljulaid ei ole sel teemal asjatundlikkust veel üles näidanud. 



II. Kuidas ületada rahvastikukriisi?  See paistab  lootusetu ettevõtmisena, kui meil poleks 

piiblirahva - Iisraeli –  elavat eeskuju. Seal on hoolimata vaenulikust ümbruskonnast ja 

pidevast terroriohust summaarne sündimuskordaja 3,5. Siiski  ma ei taha täna  rääkida  

niivõrd konkreetsetest meetmetest sündimuse tõstmisel, kui riiklikest organisatsioonilistest 

abinõudest. Meenutame, et probleemkomisjoni moodustamist  14.02. ei toetanud Riigikogus  

kolmandik kohaolijatest. Andres Herkel hoiatas, et me  demograafia teemat ei diskrediteeriks. 

Riigikohus ja Õiguskantsler kinnitavad, et rahvastikukriis ei ole nende, vaid Riigikogu ja 

Valitsuse asi. Ministeeriumidest vastatakse, et juhindutakse  ministeeriumi põhimäärusest, 

mis neid rahvastikuküsimustega tegelemiseks ei kohusta, pealegi sotsiaalministeerium juba 

tegeleb perepoliitikaga. Peaminister Rõivase nõunik kinnitas, et ministrid on väga mures ja 

töötavad  kogu aeg selle nimel, et rahvast oleks rohkem. Monetaarse mõtteviisiga Jürgen Ligi 

kinnitas 26.01.2017  Riigikogus, et riigijuhtidele on demograafilised andmed alati 

kättesaadavad. Küsimus on tema arvates poliitilistes otsustes. Selge pilguga diplomaat Jaak 

Jõerüüt kirjutas juba 2010: „MINA ütlen, et TÄNA peaks Eesti riigi peamine eesmärk olema 

rahva väljasuremise vältimine ja sellele tuleks allutada kõik tegevused“. 

Riigikogu rahvastikukriisi probleemkomisjon on nihutatud rahvastikukriisist ülesaamise 

etteotsa.  Eesseisvad ülesanded on tõsised – kahaneva ja vananeva riigi sündimus viia 

taastetasandile. Vähemaga leppida pole ju mõtet. Kui lasta isevoolu minna, siis ei saa mõne 

põlvkonna pärast enam rääkida rahvusriigist. Ülerahvastatud ja saastatud Maad ei päästaks, 

kui kaob üks miljon. Pigem ahvatleb meid Eesti ülesanne välja töötada vaimsest kultuurist 

lähtuv  elulaad, mis pakuks teistelegi maadele eeskuju. Kui me sündimust ei suuda tõsta, 

tabab meid liivlaste saatus ja häbi nende kangelaste ees, kes hukkusid oma riigi eest.   

Nagu ütlesin jääb noortest puudu üks kolmandik. Hea,  et nüüdki saime probleemkomisjoni 

paika. Sest mis aasta edasi, seda raskem. Kui aga enda ümber vaatate, siis ega abi pole väga 

võtta. Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna kümme töötajat teevad oma igapäevast 

tööd perepoliitika valdkonnas, aga märgatavaid tulemusi siiani pole näha. 

Rahvastikukriis puudutab kogu rahvastikku, see on üldrahvalik  probleem ja selle ületamine 

saab toimuda vaid rahva osalusel. Kahtlen väga, et probleemkomisjon üksinda suudaks 

lahendada aastaid vindunud olukorra, mille vallandas (või vähemalt raskendas) 100 tuhande 

sundüürniku jäämine koduta Liia Hänni juhtimisel, kes täna nõustab presidenti. Küll võib 

korraliku kontseptsiooni olemasolul probleemkomisjon käivitada neid mehhanisme, mis 

parandaksid demograafilist olukorda. Selleks soovitan valitsusasutustes ja ülikoolides 

moodustada   eelarvet mitte koormavad rahvastikuseminarid, mis koostaksid igaüks oma 

valdkonnas ettepanekuid probleemkomisjonile läbivaatamiseks. Sellele aitab kaasa hiljuti 

ametnikueetika nõukogus heaks kiidetud ametnike väljendusvabaduse hea tava. Kui koguneb 

kogemus, saab laiendada rahvastikuseminaride võrku ka ühiskondlikele ühendustele.  

Veel tuleb probleemkomisjonil läbirääkimisi pidada Peaministri rahvastikubüroo loomiseks,  

mis tähendab süsteemi laiendamist täitevvõimu alale. Juba aastal 1998 tegutsenud ministrite 

rahvastikukomisjoni koosolekul 19. augustil 1998  jõuti seisukohale, et demograafilise kriisi 

olukorras on rahvastikupoliitiline vastutus peaministri funktsioon.   
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Joonis 4.     Rahvastiku demograafilise käitumise hulgisõltuvus  ja sellele vastav  
rahvastikupoliitika kontseptuaalne mudel, 1999 

 



Elu on tarvis sisse puhuda Riigikogu Eesti rahvastiku toetusrühmal, kelle ülesanded pole 

ammendatud, aga esimehe Rein Ratase haigestumisel on tegevus soikunud. Minu meilid, 

mida saadan toetusrühma liikmetele, on jäänud vastuseta.  

Tahaks täna Teile tutvustada rahvastikupoliitika mudelit joonisel 4, mida saaks komisjon 

esialgse kontseptsioonina edasises tegevuses arvestada. Mudel lähtub rahvastiku 

demograafilise käitumise hulgisõltuvusest – tegurite paljususest, milledel igal ühel on  osa 

soojätkamisel. Skeem selgitab, miks üksikmeetmed ei toimi. Kui neid tegureid on palju 

üksikisiku puhul, siis mis rääkida  ühiskonnast. Probleemkomisjon on kutsutud selgust looma. 

Ühed valdkonnad skeemil on rahvastiku demograafilise käitumise seisukohast ilmselt 

tähtsamad kui teised ja on joonisel toodud suurematena. Järjekord ja valdkondade nimetused 

ei ole absoluutsed, vaid võivad erineda vastavalt elanikkonna alajaotustele. 

Veel lisan, et paljudel teguritel on sündimuskäitumise osas vetoõigus. Kui tervis ei luba 

sünnitada, siis ei sünnita. Kui ei ole kohta, kus elada, siis ei muretseta lapsi jne. Seda mudelit 

tunnustati Riigikogu liikmete, maavanemate ja ühenduse Eesti Elujõud Põltsamaa 

ühisnõupidamisel 9. oktoobril 1999. Riigikogu kultuurikomisjoni esimees  Mart Meri 

väljendas  tookord: See skeem peaks olema kogu aeg silme ees igal riigiametnikul. Paraku  see 

ei sündinud ja ametnikud (oma inertsuses?)  käsitlevad rahvastikukriisi juba  paratamatusena. 

     Mida oleks vaja edasi teha?  Oleks vaja läbi vaielda kirjeldatud valdkondade 2 - 4 

olulisemat ülesannet – kas need aitavad kaasa, on neutraalsed või takistavad sündimuse 

suurendamist.  Paraku ei ole minu teada keegi seda teinud. Riiklikku institutsiooni, kelle 

kohustuseks oleks niisuguste otsingutega tegeleda, ei ole. Elanikkonna juurdekasvu eest  ei 

vastuta põhimääruste järgi ei üksi asutus. Kui rahvastikuseminarid need olulisemad ülesanded 

omas valdkonnas määratlevad, siis pole enam keeruline formuleerida rahvastikupoliitika. 

Lõpuks toon esile veel ühe teema – demograafide ettevalmistus. Olen aastaid rõhutanud 

vajadust demograafia  magistrantuuri ja doktorantuuri järele Tallinna Tehnikaülikoolis, kus 

kunagi tegutses linnalaboris unustamatu Kalev Katus. Ehk on probleemkomisjonil selles osas 

rohkem õnne läbirääkimistel TTÜ juhtkonnaga. Senine kogemus -   rektor Jaak Aaviksoo 

märgukirjadele ei reageeri. Lisan, et spetsialistide vajadus on kõige suurem poliitilise 

demograafia valdkonnas. Tingimata  vajalik on koostöö  demograafidega,  kuid pean 

hoiatama nende demograafide eest, kes armastavad andmeid tõlgendada läbi roosade prillide.  

    Kokkuvõttes oleksid vajalikud rahvastikukriisi ületamiseks järgmised sammud, milliseid 

saab astuda üheaegselt:                                                                                                      

rahvastikupoliitika kontseptuaalse mudeli  edasiarendus ja rahvastikupoliitika formuleerimine; 

peaministri rahvastikubüroo loomine;                                                                                                                        

rahvastikuseminaride käivitamine valitsusasutustes ja ülikoolides;                                      

Riigikogu Eesti rahvastiku töörühma taaskäivitamine;                                                    

demograafide orienteerimine riiklikele vajadustele, nende  ettevalmistus ülikoolides; 

demograafide rakendamine demograafilise  mõju hindamisel seadusandluses. 

Suurim vajalik panus EV 100-ks on rahvastikutaaste riikliku süsteemi käivitus.   


