Rahvastiku, rände ja tööhõive
teemaline osalusarutelu:
küsimustik täitmiseks
TÕMBA RING ÜMBER VASTUSEVARIANDILE, MIS ON SINU ARVATES ÕIGE.
TÄPSEMAT INFOT JÄRGNEVA ARUTELU KOHTA JAGAB ARUTELUJUHT.
1. Eestis elab 2018. aasta seisuga 1 324 820 inimest. Kuidas on Eesti rahvaarv ajavahemikus 1990-2019 muutunud? Rahvaarv on …
a. vähenenud õige veidi, vähem kui 10 000 inimese võrra
b. vähenenud Pärnu linna rahvaarvu võrra (umbes 50 000 inimest)
c. vähenenud rohkem kui kahekordse Tartu linna rahvaarvu võrra (peaaegu 250 000 inimest)
2. Mitme rahvuse esindajad elavad Eestis?
a. ligi 25 rahvuse esindajad
b. umbes 50 rahvuse esindajad
c. veidi üle 100 rahvuse esindaja
d. umbes 180 rahvuse esindajad
3. Millises neist riikides oli sündimus 2017. aastal kõige madalam?
a. Eesti
b. Belgia
c. Rootsi
d. Soome
4. Kus on neist riikidest kõige heldem vanemapuhkuse süsteem hüvitise määra ja pikkuse osas?
a. Eesti
b. Belgia
c. Rootsi
d. Soome

5. Praegu sünnitusea lõppu jõudvatel naistel on Eestis keskmiselt 1,80–1,85 last. Kui suur
osa naistest sooviksid enda perre tegelikult 3 või enamat last?
a. veidi üle 10%
b. veidi üle 20%
c. veidi üle 40%
6. Eestisse asus 2018. aastal elama 17 547 inimest. Kes moodustasid nendest kõige suurema osa?
a. Ukraina kodanikud
b. Venemaa kodanikud
c. Soome kodanikud
d. Eesti kodanikud ehk tagasirändajad
7. Kui palju inimesi tohib aastas tulla pikemaajaliselt Eestisse tööle väljastpoolt EL-i?
a. 1315 inimest
b. 2630 inimest
c. 9500 inimest
8. Kui paljud elamisloa alusel Eestisse väljastpoolt Euroopa Liitu saabujatest on kõrgharidusega?
a. ligi 10%
b. veidi üle 20%
c. üle 40%
9. Milline oli 2018 Eestis väljaspoolt EL-i elamisloa alusel elavate välismaalaste keskmine
töötasu?
a. suurem võrreldes Eesti keskmisega
b. sama võrreldes Eesti keskmisega
c. väiksem võrreldes Eesti keskmisega
10. Mitmendal kohal oli Eesti Euroopa Liidus 2017. aastal 20-64 aastaste tööhõive määra
ehk selle poolest, kui suur osa tööealisest rahvastikust on tööga hõivatud?
a. kolmandal
b. seitsmendal
c. kaheteistkümnendal

11. Kuidas on muutunud tööealiste ja ülalpeetavate ehk eakate ja laste suhe viimase 10
aasta jooksul?
a. ülalpeetavate hulk on pidevalt vähenenud, tööealiste oma kasvanud
b. nii ülalpeetavate kui tööealiste hulk on jäänud enam-vähem samaks
c. ülalpeetavate hulk on pidevalt kasvanud, tööealiste oma vähenenud
12. Kui suur oli Eestis 2018. aastal keskmine brutopalk ja kuidas see on viimastel aastatel
muutunud?
a. 900 eurot ja on veidi vähenenud
b. 1100 eurot ja pole viimastel aastatel väga muutunud
c. 1310 eurot ja on kiiresti kasvanud
13. Eestis on kokku ligi 600 000 töökohta, kui paljud neist olid 2019. aasta alguses täitmata?
a. ligi 1500
b. ligi 11 500
c. ligi 25 500
d. ligi 50 000

Arutelu saab teoks tänu projektile “Teadlikkuse suurendamine Eesti inimvara seisust ja ühisloome võimalikest lahendustest”, mille algatas Kultuuriministeerium koos Siseministeeriumiga ning mida kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-,
Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium.

