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Rahvastiku märkimisväärne kahanemine seab löögi alla ka meie võime pidada oma riiki selliselt, nagu me täna harjunud 
oleme. Mida vähem on meil inimesi ja maksumaksjaid, seda raskem on tagada avalike teenuste kättesaadavust ja kvali-
teeti. Juba täna on märke mõjust pensioni- ja tervishoiusüsteemile, haridusele ja infrastruktuurile. 

(aastate 2020 ja 2040 võrdlus)

(aastate 2018 ja 2050 võrdlus)

Rahvastikupüramiid näitab rahvastiku 
vanuselist koosseisu. 2018. aasta ning 
2050. aasta püramiide võrreldes on 
näha, kuidas prognooside alusel kas-
vab vanemaealiste osakaal ning vähe-
neb tööealise elanikkonna osakaal.
Prognoosi eelduseks on, et summaarne 
sündimuskordaja tõuseb, suremus vä-
heneb, oodatav eluiga pikeneb, rännet ei 
toimu või sisseränne tasakaalustab väl-
jarände. (allikas: Statistikaamet koostöös 
Saksa statistikaametiga)

“Rahvuse kultuurrahvana püsimajäämise kriitilist piiri ei tea tä-
napäeval keegi, kuid rahvuskultuuri järjepidevus tähendab, et 
selle rahva keel peab võimaldama paljude teaduste arenda-

mist, toimivat kõrgharidus-süsteemi, rikast omakeelset kirjan-
dust ja etenduskunsti. See tähendab, et pädevaid inimesi peab 

jätkuma ametnike ja diplomaatide, teadlaste ja ärimeeste, 
sõjameeste ja loovisiksuste ametisse. Ja kõik need inimesed 

peavad tundma end seotud selle maaga, pidama nimelt seda 
ja ainult seda maad oma koduks. Kogemuste järgi on selleks 

vajalik rahvaarv tänapäeval üsna lähedal miljoni piirile, kuigi on 
ka väiksemaid rahvusriike.”

- rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit

“Nii ei tähenda eestlaste arvu vähenemine Eesti riigi territoo-
riumil automaatselt sammu eesti keele ja kultuuri hääbumise 
suunas: eesti keele ega kultuuri püsimajäämine ei olene üks-
nes Eesti demograa� lisest arengust, vaid eelkõige eesti keele 
ja kultuuri arenemisvõimest nii Eestis kui ka väljapool Eestit. 
Kuid kahaneval rahval on raske üleval hoida piisavalt mitme-
kesist kultuuri, mis on muutuva maailma mõistmise ja selle 

väljakutsetega toimetuleku eeldus.”

- � losoof Tõnu Viik, Eesti inimarengu aruanne 2016/2017

“Kas lepimegi sellega, et see on paratamatu auk ning 10 aasta 
pärast peab meie riik olema 12% väiksem? Kõikides linnades 
12% vähem teid, 12% vähem pensione, 12% vähem arstiabi, 

tuletõrjet, kiirabi. Kahanev riik. Või siis võtame Eesti jaoks oluli-
seks eesmärgiks, et leida see 100 000 inimest.“

- majandusekspert ja visionäär Kristjan Lepik

FAKTE
Alates taasiseseisvumisest on sündimus 
püsinud madalana ning negatiivse iibe ja 
väljarände koosmõjul on Eesti rahvaarv ala-
tes 1991. aastast vähenenud veerand mil-
joni inimese võrra. (allikas: Eesti inimaren-
gu aruanne 2016/2017)

Kõik rahvastikuprognoosid (Eurostat, ÜRO, 
USA Rahvaloendusbüroo, Eesti Statistikaa-
met, Eesti inimarengu aruanne) ennustavad 
Eestile lähemateks kümnenditeks rahvaar-
vu jätkuvat ja olulist kahanemist.

Seniste sündimuse, suremuse ja rände 
suundumuste jätkumisel langeb aastaks 
2100 Eesti rahavaarv tänaselt 1 318 000 
inimeselt alla 800 000 inimeseni ja jätkab 
kahanemist. Aastaks 2025 on meid sama 
trendi jätkumisel 35 000 ja aastaks 2050 
üle  200 000 võrra vähem kui täna. (allikas: 
Eesti inimarengu aruanne 2016/2017)

Üldjoontes toimub seniste rahvastikusuun-
dumuste jätkumisel järgmise ligi 30 aas-
ta jooksul kõigis linnades ja maakondades 
rahvastiku vähenemine ja vananemine. 
Rahvastikku võidavad juurde Harjumaa ja 
Tartumaa ning Tallinn, Tartu ja Tallinna ta-
gamaale jääv Maardu linn. Suureneb lin-
na- ja väheneb maarahvastiku osatähtsus. 
Kui praegu elab Eesti 14 suuremas linnas 
59% Eesti elanikest, siis ligi 30 aasta pä-
rast 61%. (allikas: Statistikaamet)

Tööealise elanikkonna vähenemine on veel-
gi ulatuslikum ja Eestil tuleks aastal 2100 
hakkama saada praegusest umbes kaks 
korda väiksema tööealiste hulgaga. (alli-
kas: Eesti inimarengu aruanne 2016/2017)

Mujal maailmas elab ligi 200 000 eestlast. 
Isegi kui pooled nendest tagasi pöörduks 
(mis ei ole kuigi tõenäoline), siis ei piisaks 
sellest rahvastiku vähenemise pidurdami-
seks. (allikas: Eesti inimarengu aruanne 
2016/2017)

RAHVASTIK

31 236

24 420


