
Täpsustav pealkiri
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Isikud

Leibkonnad

Eluruumid

Millist infot rahvaloendusel kogutakse?
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Sisendandmed
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Kuidas saada infot, 
mida registrites ei ole?



6

• Võõrkeelte oskus
• Murrete oskus
• Hinnang oma tervise kohta
• Religioon

Mida registrites ei ole?

Küsitluse eesmärk oli koguda elanike kohta riigisiseselt olulist infot, 
mida registrites ei leidu. 
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Täpsustav pealkiri



Täpsustav pealkiri



10

Rahvaloenduse tulemused: 
Eesti rahvastik läbi viimase kolme 
loenduse



1
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Kolm loendust 21. sajandil 



1
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Rahvaarv kasvab 
sisserände arvelt
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Eesti rahvaarv on pöördunud kasvule

1 331 824

Kas teadsid et: Kõige rohkem elas Eestis inimesi 1989. aasta loenduse ajal (1,57 mil) 
ning kõige vähem 1881. aasta loenduse ajal (0,88 mil). 

2,9% (2011)
2,8% (2000)



Väljaränne on asendunud sisserändega
14

Kas teadsid, et: Viimase kümne aasta jooksul on Eestisse rännanud 
inimesi 173-st erinevast riigist.

Rahvuste arv
211
17,5%

Kodakondsuste arv
151
30,2%

Sünniriikide arv
175
14,6%

Emakeelte arv
243
54,8%

Eesti elanike sünniriigid



Eesti on sihtriigiks kõrgelt haritud välismaalastele
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Kas teadsid, et: Eesti naised on endiselt Euroopas ühed kõrgemalt haritumad 
(53% 25-64-aastastest). Eestist rohkem on kõrgharidusega naisi vaid Iirimaal (57%) ja 
Rootsis (54%).



Eestlaste osakaal rahvastikust püsib stabiilsena
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Eestlaste osakaal

2000: 68,3%
2011: 69,8 %
2021: 69,4%

Kas teadsid, et: 45% peale eelmist loendust sisserännanutest on Eestis sündinud.  



Eesti keele oskajate osakaal on tõusnud 
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Kas teadsid, et: Üle 50-aastaste seas on vene keele rääkijaid rohkem kui eesti keele 
rääkijaid (87% oskab vene keelt, 79% eesti keelt). 

84% rahvastikust räägib eesti keelt: 67% emakeelena ja 17% võõrkeelena



Inglise keel on tõusnud levinuimaks Eestis räägitavaks 
võõrkeeleks
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76% Eesti rahvastikust oskab mõnda võõrkeelt

Kui veel 10 aastat tagasi oli levinuim võõrkeel Eestis vene keel, 
siis tänaseks on selleks inglise keel. 

Kas teadsid, et: Eesti keelt võõrkeelena räägivad kõige 
sagedamini siin elavad soomlased (56%).
Venelaste puhul on sama osakaal 50%.

17% rahvastikust oskab mõnda murde keelt 

Kõige enam räägitakse koos Tartu ja Võru 
murderühmadesse kuuluvaid murdeid.

Kas teadsid, et: Iga neljas Lõuna-Eesti elanik oskab Võru murret.



Rahvastik vananeb, 
kuid vanemaealised on tervemad ja 
osalevad aktiivsemalt tööturul

19



2
0 Tööealise rahvastiku osakaal langeb, vanemaealiste 

osakaal tõuseb

Kas teadsid, et: Keskmine vanus on 42, kuid kõige rohkem elab Eestis
33-aastaseid inimesi. 



Vanemaealine rahvastik on terviseprobleemide tõttu vähem 
piiratud ning osaleb aktiivsemalt tööturul  
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Kas teadsid, et: Vanemaealised hõivatud töötavad peamiselt õpetajate 
või puhastustöölistena.
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Lapsi saadakse hilisemas
vanuses, kuid keskmine pere 
on suurem



Lapsi saadakse hiljem, kuid keskmine laste arv ei ole muutunud
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Kas teadsid, et: 5 Eestis elavat ema on sünnitanud üle 15 lapse. 



Perede keskmine suurus on kasvanud
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- 45,2% kõigist peredest kasvab alaealine laps

- üksikemasid on üksikisadest seitse korda rohkem

- alla 25-a lapsega üksikvanemaperesid on 12%

- kõige suuremad perekonnad on ümber 

Tallinna ja Tartu asuvates väikelinnalistest 

piirkondades

Kas teadsid, et: Eesti elanikest 16% elab üksi. 
Üksi elavad ennekõike pensioniealised naised.



Rahvastik koondub üha enam 
Tallinna linna ning Tallinna ja 
Tartu ümbrusesse
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Suurlinnastumine on peatunud, toimumas väikelinnastumine

Maalaste arv
29,7%

Linlaste arv
61,2%

Väikelinlaste arv
9,1%
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Kas teadsid, et: Tallinnas elab 33% rahvastikust ja käib tööl 43%. Harju maakonnas elab 
tervelt 46% Eesti elanikkonnast.
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7 88% viimase 10 aasta jooksul valminud

eluruumidest asuvad Harju ja Tartu maakonnas

Kas teadsid, et: Peetri alevik on kasvanud 835 inimeselt 2000. aastal 6352 inimeseni 
2021. aastal.   
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Inimesed elavad vanemates eluruumides kui nad ise

Keskmine Eesti elanik elab 1974. aastal valminud hoones – keskmine eestlane on 
sündinud 1979

Kas teadsid, et: Keskmiselt kõige suuremad eluruumid on Kiilis, väikseimad Sillamäel.
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Rahvaloenduse järeldused: 
- Rahvaarv kasvab sisserände arvelt, sh suurema osa moodustavad haritud välismaalased

- Eestlaste osakaal rahvastikust püsib stabiilne, venelaste ja määratlemata kodakondsusega inimeste osakaal 

on langenud

- Eesti rahvastik on haritud ning aina rohkem inimesi räägib vähemalt ühte võõrkeelt

- Oluliselt on kasvanud mõne murdekeele oskajate arv

- Mõnda usundit peab omaks 29% rahvastikust, kuid kasvanud on inimeste arv, kes ei pea omaks mitte ühtegi 

usku

- Rahvastik vananeb, kuid vanemaealised on tervemad ja osalevad aktiivsemalt tööturul

- Lapsi saadakse hiljem, kui keskmine Eesti pere on suurem kui eelmisel loenduse ajal

- Rahvastik koondub üha enam Tallinna linna, Tallinna ja Tartu ümbrusesse ehk piirkondadesse, kus asub üle 

poole töökohtadest ja uuemad eluhooned

- Eesti kodud on vanad, kuid vesi, vesiklosett ja keskküte on enamuses kodudes olemas
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rahvaloendus.ee



MILLAL ON JÄRGMINE 
RAHVALOENDUS?
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