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Rahvas=k  1.01.2014  –  kokku  18  412



Rahvas=kuränne



Tööturusurveindeks  
Demograafiline  tööturusurve  indeks,  mis  arvutatakse  5–14-‐aastaste  ja  55–64-‐aastaste  vanusrühmade  suhtena,  näitab  tööturule  saabujate  osatähtsust  
võrreldes  tööturult  lahkujatega.  Kui  demograafilise  tööturusurve  indeks  on  suurem  kui  1,  võib  prognoosida  tööjõupakkumise  suurenemist.  Ja  vastupidi:  1-‐st  
väiksem  indeks  prognoosib  tööjõupuuduse  tekkimise  võimalust.



Rahvas=ku  hõivatus



Tööjõu  mobiilsusnäitajad,  töötamine  Tallinnas



Tööjõu  mobiilsusnäitajad,  IHKK  töökohad

•  IHKK	  valdades	  ca	  4000	  töökohta,	  nendest	  71%-‐87%	  hõivatud	  
kohapealse	  (st	  IHKK	  valdade)	  tööjõuga.	  



Tööjõu  mobiilsusnäitajad,  IHKK  valdade  
töötajate  töökohtade  asukohad
•  Tallinn	  –	  2766	  
•  Kose	  –	  1473	  
•  Anija	  –	  1053	  
•  Raasiku	  –	  729	  
•  Rae	  –	  438	  
•  Aegviidu	  -‐	  105	  
• Maardu	  -‐	  50	  
•  Kuusalu,	  Saku,	  Viimsi	  -‐	  36	  
•  Jõelähtme,	  Saue	  vald	  –	  27	  
•  Saue	  linn	  -‐	  21	  



EQevõtlus  ja  eQevõtlikus,  eQevõtlusvorm



EQevõtete  suurus



Sotsiaalmajanduslikud  näitajad,  brutotulu



Sotsiaalmajanduslikud  näitajad,  ülalpeetavate  
määr



Kohalik  võim,  KOV  organisatsioon



Kohalik  võim,  KOV  finantsvõimekus



Arengudokumendid

• Rahvusvaheline	  tasand	  –	  EL	  konkurentsivõimestrateegia	  „Euroopa	  
2020“;	  Euroopa	  Ühtne	  Põllumajanduspolii9ka	  (ÜPP/CAP)	  ja	  sellega	  
seotud	  polii9kadokumendid	  
•  Siseriiklik	  tasand	  –	  Ees9	  konkurentsivõime	  kava	  „Ees9	  2020“,	  Ees9	  
Maaelu	  Arengukava	  2014-‐2020“	  (MAK),	  Ees9	  Regionaalarengu	  
Strateegia	  (ERAS)	  
• Regionaalne	  tasand	  –	  Harju	  Maakonna	  Arengustrateegia	  
• Kohalik	  tasand	  –	  IHKK,	  KOV-‐ide	  strateegiad	  



IHKK  lõppenud  strateegiaperioodi  toetused  IHKK  valdade  lõikes



SEHIS
Seire-‐	  ja	  Hindamise	  süsteem	  seisuga	  24.nov	  2014	  
•  Kokkuvõte	  eelmise	  perioodi	  kogemustest	  ja	  meie	  soovitused	  süsteemi	  
olulisemate	  osiste	  suhtes	  
•  Hindajate	  tegevuse	  üldine	  kirjeldus	  
•  SEHIS	  dokumen9de/infokandjate	  üldine	  kirjeldus	  
•  Teavituse	  ja	  tagasiside	  üldine	  ülesehitus	  


