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PÕHISÕNUMID 

 

 Rändearvuti kasutamine on jõukohane igaühele ning võimaldab kasutajal lihtsate 

lahenduste abil mõista enda koostatud rändestsenaariumi mõju rahvastikuarengule. 

Arvuti aluseks on juba koostatud vanusnihke meetodil põhinev Eesti nn. 

tavarahvastikuprognoos (Rändarvuti esimene kiht), millele kasutaja saab lisab enda 

poolt koostatud analüütilised rändestsenaariumi(d) (Rändarvuti teine kiht). 

 Rändearvutil esimeses kihis on täpsemalt kaks valikut. Esiteks on võimalik valida mõni 

olemasolev tavarahvastikuprognoos, näiteks Eesti rahvastiku prognoos, ning lisada 

sellele enda koostatud rändestsenaarium(id). Teiseks on võimalik koostada ka ise 

vanusnihke meetodil tuginev tavarahvastikuprognoos, näiteks mõne Eesti piirkonna 

kohta, ning lisada sellele Rändarvuti teises kihis enda koostatud rändestsenaarium(id). 

 Rändestsenaarium asetub seega kas kasutaja enda või kellegi teise loodud 

rahvastikuprognoosi peale, st rändestsenaariumis prognoositavad rändemahud 

lisanduvad tavarändele. Rändestsenaariumi lisamine rahvastikuprognoosile 

võimaldab pakkude tõenduse põhiseid vastuseid erinevatele rändepoliitika 

meetmetele.  

 Näiteks on Rändearvutist abi siis, kui on eesmärgiks leida vastus sellistele küsimusele 

nagu millist mõju avaldab Eesti elanike koguarvule või kitsama rahvastikurühma 

(näiteks kooliealiste laste arvu) suuruse muutusele mõni konkreetne rändepoliitika 

alane meede, näiteks (a) töörände mahu oluline suurenemine; (b) õpirände oluline 

suurendamine koos meetmetega, mis kas toetavad lõpetajate Eestisse jäämist või 

lahkumist;  või (c) ajutise rände mõju hindamist erinevate ajutiselt Eestisse elama 

asunud inimeste Eestisse püsivalt elama jäämise stsenaariumite korral. 

 Rändearvuti väljundiks on tabelid ja joonised rahvaarvu ning erinevas vanuses 

inimeste arvu muutuse kohta. Erinevate stsenaariumide võrdlemiseks saab 

väljundtabelid viia mõnda teise kasutajale tuttavamasse programmi, mis võimaldab 

tabelarvutuse ja joondiagrammide tegemist. 
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Käesoleva teemakokkuvõtte valmimisse on andnud olulise panuse Raul Eamets, Allan Puur, 

Kadi Kalm, Harry Kattai, Eva-Maria Asari. 
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RÄNDEARVUTI EESMÄRK 

Ränne on inimeste jaoks kaasa palju positiivset, aidanud kaasa parema hariduse 

omandamisele ja väljuda vaesusest. Rändega kaasnevad aga ka erinevate laadi probleemid, 

sh eduka lõimumise korraldamine vastu võtvates ühiskondades. Rändearvuti on loodud rände 

demograafiliste mõjude paremaks hindamiseks sihtriikides, võimaldades rännet oluliselt 

detailsemalt käsitleda kui tavapärased sündimusele ja suremusele keskenduvad 

rahvastikuprognoosi programmid.  

ÜRO andmetel on väljaspool kodumaal elavate inimeste arv ajavahemikul 1990–2019 

suurenenud 154 miljonilt 272 miljonile. Rahvusvahelise rände maht kasvab keskmiselt 10% 

aastas, maailma elanike arv ligikaudu 1% aastas. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 

hinnangul moodustavad rahvusvahelised töörändajad ligikaudu kaks kolmandikku kõigist 

väljaspool kodumaad elavatest inimestest. Teisel kohal on rändepõhjustest pereränne, kiiresti 

on kasvanud õpiränne ja rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste arv. Kõik need rändeliigid 

on seotud mõnevõrra erinevate inimestega, tudengid on näiteks väga noored, töörändajad 

mõnevõrra vanemad, tagasirändajaga aga veel vanemad. Seetõttu on ka erinevate 

rändeliikidel lisaks otsesele mõjule elanike arvu muutusele (rahvastiku kasv või kahanemine 

rände tõttu) kaudne mõju rahvaarvule, sest saabujad ka lahkujad mõjutavad sündide ja 

surmade arvu. 

Rändearvuti aitab kasutajal lihtsate lahenduste abil mõista enda koostatud 

rändestsenaariumi mõju—nii otsest mõju saabujate ja lahkujate arvu kaudu kui kaudset mõju 

sündimuse ja suremuse kaudu—rahvastikuarengule. Rännet saab prognooside erinevate 

rändeliikide kaupa. Rändearvuti aluseks on vanusnihke meetodil põhinev 

tavarahvastikuprognoos (edaspidi „rahvastikuprognoos“), millele kasutaja saab lisada enda 

poolt koostatud rändearvud (edaspidi „rändestsenaarium“). Lisaks rändele on võimalik muuta 

sündimuse eelduseid.  

Rändearvutist on abi näiteks siis, kui otsitakse vastuseid sellistele küsimusele nagu millist 

mõju avaldab Eesti elanike koguarvule tervikuna või mõnele rahvastikurühmale (näiteks 

kooliealiste laste arv) kitsamalt mõni konkreetne muutus rändes ja rändepoliitikas, näiteks:  

 töörände mahu oluline suurenemine; 

 õpirände oluline suurendamine koos meetmetega, mis kas toetavad lõpetajate Eestisse 

jäämist või lahkumist;   

 ajutise rände oluline kasv kombinatsioonis saabunute erinevate Eestisse püsivalt elama 

jäämise stsenaariumitega; 

 kui pakub huvi, millise rände ja sündimuse kombinatsioonid tagavad rahvaarvu püsimise 

tänasel taseme või 

 mõne muu rändega seotud küsimusele vastuse leidmisel. 

Lisaks Eestile tervikuna võib rände mõju prognoosida ka regionaalselt. Teades, et lõviosa 

sisserändajatest asub elama teatud piirkondadesse (eelkõige suurematesse linnadesse) võib 

samadele küsimustele vastata ka maakonna või kohaliku omavalitsuse üksuse tasemel, 

suuremates linnades ka näiteks linnaosa tasemel. See võib olla vajalik vastuse leidmiseks 
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mõnele täpsemale küsimusele, näiteks kuidas mõjutab sisseränne koolikohtade vajadust 

mõnes Eesti piirkonnas või mõnes Tallinna linnaosas. 

 

RÄNDEARVUTI KIHID: RAHAVASTIKUPROGNOOS JA RÄNDESTSENAARIUM 

Tulevikurahvastiku kohta tehakse nii tavapäraseid rahvastikuprognoose kui analüütilisi 

prognoose, mis otsivad vastuseid täpsematele küsimustele, olgu selleks mõne haiguse 

(näiteks AIDS) või välise teguri (näiteks kliimakatastroof) mõju tuleviku rahvastiku arvule ja 

koosseisule. Rändearvutis saab teha mõlemat, tavakasutajale on suunatud eelkõige selle 

analüütiline osa. 

Rändearvuti võimaldab koostada prognoose kuni aastani 2100. Arvuti koosneb kahest 

kihist/sammust. Esimene kiht on tavapärane rahvastikuprognoos, mille aluseks on 

sündimuse, suremuse ja tavapärase rände ehk tavarändega seotud eeldused. Teine kiht 

rändestsenaarium, mis lisandub esimesele kihile ehk tavapärasele rahvastiprpognoosile. 

 Rändearvuti esimeses kihis tuleb kasutajal esimese sammuna kas (a) valida olemasolev 

juba koostatud rahvastikuprognoos (näiteks Eesti rahvastikuprognoos) või (b) koostada 

ise rahvastikprognoos. Tavakasutajal on soovituslik teha esimene valik (a) ehk võtta hiljem 

enda poolt loodava rändestsenaariumi aluseks juba koostatud olemasolev 

rahvastikuprognoos.  

 Rändearvuti teises kihis tuleb teise sammuna valitud/koostatud rahvastikuprognoosile 

lisada kasutaja enda poolt tehtavad analüütilised rändestsenaariumid. Rändestsenaariumi 

eeldusi saab koostada erinevate rändeliikide, sh ajutise rände, kaupa. Need 

rändestsenaariumid lisanduvad tavarändele, st rändestsenaariumis lisatud rändearvud (nt 

2,000 saabujat aastas) lisanduvad tavarände mahtudele (nt 1,000 saabujat aastas), st 

käesoleva näite korral arvestatakse iga-aastaseks saabujate arvuks 3,000 inimest. Juhul 

kui algses rahvastikuprognoosis valida tavarände mahuks null inimest—näiteks valides 

esimesel sammul ilma rändeta Eesti rahvastikuprognoosi—kajastuvad kõik saabujad ja 

lahkujad rändestsenaariumis. 

 

RÄNDEARVUTI AVALEHT 

Rändearvuti avaneb lehel https://mc.positium.com/. Kõigepealt tuleb kasutajal teha valik, kas 

võtta Rändearvuti esimeses kihis aluseks mõni olemasoleva avalikuks kasutuseks mõeldud 

rahvastikuprognoos või koostada ise rahvastikuprognoos koos tavarändega. 

Kui kasutaja soovib kasutada juba mõnda olemasolevat avalikku rahvastikuprognoosi, tuleb 

vajutada lingile „Vali prognoos“. See valik on mõeldud valdavale osale kasutajatest, sh. 

poliitikakujundajatele ja ekspertidele, kes soovivad mõista erinevate rändestsenaariumite 

lühema- ja pikemaajalist (kuni aastani 2100) mõju Eesti tulevikurahvastikule, elanike arvule ja 

vanuskoosseisule. Eesti rahvastikuprognoosi on olemas kahes variandis, ilma rändeta ja koos 

rändega. 

https://mc.positium.com/
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Kui kasutajal on soov luua ise rahvastikuprognoos, tuleb vajutada lingile „Logi sisse“ ja luua 

endale kasutajakonto. See valik on mõeldud kogenud kasutajale, kes oskab koostada 

rahvastikuprognoose vanusnihke meetodil. Kasutaja poolt koostatud rahvastikuprognoos ei 

ole avalik, kuid see salvestub kasutajakontol ning prognoosi saab hiljem uuesti kasutada nii 

selle muutmiseks kui selle uute rändestsenaariumite lisamiseks. 

 

Joonis 1. Rändearvuti avaleht. 

 

RÄNDESTSENAARIUM OLEMASOLEVALE RAHVASTIKUPROGNOOSILE 

Kõigepealt käsitleme Rändearvuti peamist rakendust ehk rändestsenaariumi lisamist 

olemasolevale avalikule rahvastikuprognoosile. Selle ülesande jaoks ei pea omama teadmisi 

rahvastikuprognoosi koostamisest.  

Olemasoleva rahvastikuprognoosi avamine ja tulemuste vaatamine 

Vajutades lingile „Vali prognoos“ avaneb leht, mille vasakul servas asub menüüriba. 

Menüüriba põhilingid peegledavad Rändearvuti kahekihilist ülesehtitust: avalikud rahvastiku-

prognoosid on koondatud põhilingi „Rahvastikuprognoos“ alla ja kasutaja poolt koostatavad 

rändestsenaariumid on koondatud põhilingi „Rändestsenaarium“ alla. 2020. aasta mai 

seisuga on Rändarvutis kaks avalikku rahvastikuprognoosi, Eesti rahvastikuprognoos rändega 

„Eesti 2020“ ja Eesti rahvastikuprognoos rändeta „Eesti rändeta“. 
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Joonis 2. Rändearvuti põhimenüü ja avalike rahvasikuprognooside nimekiri. 

Valides ühe avaliku rahvastikuprognoosi, näiteks „Eesti 2020“, avaneb leht prognoosi 

põhitulemustega, mida saab vasakul menüüribal liikudes kuvada tabelite, joongraafikute ja 

rahvastikupüramiididena. Muu hulgas näeme, et aastal 2030 on Eesti elanike arv 1,297,616. 

 

Joonis 3a. Eesti rahvastikuprognoosi põhitulemused tabelina. 
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Joonis 3b. Eesti rahvastikuprognoosi põhitulemused joongraafikuna. 

 

           Eesti 2020      Eesti 2020 

Joonis 3c. Eesti rahvastikuprognoosi põhitulemused rahvastikupüramiidina. 

 

Rändestsenaariumi lisamine olemasolevale rahvastikuprognoosile 

Vajudes põhilingile „Rändestsenaarium“ avaneb leht tekstiga „Rändestsenaariumi all saab 

koostada enda rändestsenaariumi, mille aluseks on varem valitud rahvastikuprognoos.“ 

Menüüribal edasi liikudes saab kasutaja sisestada rändestsenaariumi „Sisendandmed“, eraldi 

sisserände ja väljarände kohta. Võimalik on koostada väga erinevaid rändestsenaariume nii 

ajalise pikkuse, rändesuundade (sisseränne ja väljaränne) kui rändeliikide mõttes (näiteks 

suur põgenike sisseränne ühel aastal või ulatuslik õpiränne 10 aasta jooksul). Nii sisserände 

kui väljarände liikide puhul saab määrata iga rändeliigi osakaalu, analüüsida võib nii ühte 

rändeliiki (tööränne 100%) kui mitut rändeliiki korraga (näiteks tööränne 25%, pereränne 

25%, tagasiränne 50%). 

Koostame näiteks järgneva rändestsenaariumi: aastatel 2021–2030 saabub Eestisse igal aastal 

5000 õpirändajat ning pooled neist (2500 aastas) lahkuvad perioodil 2022–2031. Need 5000 

õpirändurit lisanduvad rändestsenaariumi aluseks olevale rahvastikuprognoosis eeldatud 

tavarändele.  
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Joonis 4. Rändestsenaariumi koostamine. 

Edasi saab prognoosi tulemusi kuvada tabelite, joongraafikute ja rahvastikupüramiididena, 

sarnaselt rahvastikuprognoosi tulemustele joonistel 3a–3c. Vaatame rändestsenaariumi 

põhitulemuste tabelit. Muu hulgas näeme, et aastal 2030 on Eesti elanike arv 1,346,331. 

Rändestsenaariumi aluseks olnud rahvastikuprognoosi kohaselt on Eesti rahvaarv 2030. aastal 

1,297,616 inimest. Seega suurendab aastas 2500 inimese võrra positiivne õpirändesaldo Eesti 

elanike arvu 10 aasta jooksul 48,715 inimese võrra võrreldes tavarahvastikuprognoosiga. 

Lisanduvatest inimestest 25,000 annab õpiränne ise ja ülejäänud osa rahvaarvu kasvust 

(23,715) annavad nende inimeste Eestis sündinud lapsed.  

 

 

Joonis 5. Eesti rändestsenaariumi põhitulemused tabelina. 
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RÄNDESTSENAARIUM ENDA KOOSTATUD RAHVASTIKUPROGNOOSILE 

Rändearvuti avalehel https://mc.positium.com/ tuleb vajutada lingile „Logi sisse“ ning luua 

omale kasutaja konto. Kasutajakontol salvestuvad kõik enda koostatud rahvastikuprognoosid 

(Rändearvuti esimene kiht), mitte aga rändestsenaariumid (Rändearvuti teine kiht). Näiteks 

on kasutaja Tiit loonud omale veel kaks rahvastikuprognoosi, „Eestlased Venemaal“ ja 

„Kooliõpilased“. Uue prognoosi koostamiseks tuleb vajutada nupule „Uus prognoos“.  

 

Joonis 6. Kasutajakonto avaleht. 

Rahvastikuprognoosi koostamist saab alustada põhiandmete sisestamisest, sh prognoosi nimi 

(paneme nimeks „Tallinn“, prognoosiperioodi pikkus aastates (40 aastat) ja prognoosi 

algaasta (aasta 2020). Lisaks saab kohe aluseks võtta mõne olemasoleva avaliku prognoosi 

andmed (näiteks „Eesti 2020“), mida saab ise hiljem muuta. Andmete sisestamisel tuleb 

vajutada nupule „Loo prognoos“. Tähelepanu! Prognoosi loomine ja mitmed hilisemad 

sammud võtavad natukene aega, oodake rahulikult lehekülgede laadimist. 

  

Joonis 7. Kasutaja poolt loodud rahvastikuprognoosi põhiandmed. 

Pärast nupule „Loo prognoos“ vajutamist jõuate tagasi oma kasutajakonto avalehele. 

Prognooside tähestikulisse nimekirja on lisandunud äsja loodud uus prognoos nimega 

„Tallinn“.  

https://mc.positium.com/
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Joonis 8. Kasutaja poolt loodud uus rahvastikuprognoos ilmub kasutajakontole. 

Vajutades äsja loodud rahvastikuprognoosile „Tallinn“ laetakse üles eeltäidetud tabelid 

kasutaja poolt valitud avaliku prognoosi andmetega (käesoleval juhul prognoosi „Eesti 2020“ 

andmetega). Neid andmeid saab sisselogitud kasutaja muuta. Vajutades vasakul menüüribas 

nupule „Salvesta muudatused“ salvestuvad muudatused ühtlasi kasutajakontol loodud 

rahvastikuprognoosis „Tallinn“.  

Kasutaja saab oma rahvastikuprognoosi koostamiseks sisestada meeste ja naiste arvu 

vanuserühmade kaupa (nupp „Rahvaarv“), meeste („Ränne, mehed“) ja naiste („Ränne, 

naised“) rändesaldo vanuserühmade kaupa ning sündide arvu ühe naise kohta („Sündimus“). 

Vajalikud andmed nii Tallinna kui teiste Eesti linnade, valdade ja maakondade kohta on 

leitavad Statistikaameti elektroonsest andmebaasist aadressil: 

https://www.stat.ee/andmebaas. Pärast andmete sisestamist „Salvesta muudatused“. 

 

Joonis 9. Kasutaja saab eeltäidetud andmed asendada oma andmetega.  

https://www.stat.ee/andmebaas
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Allikas: Statistikaameti elektrooniline andmebaas. 

Pärast andmete sisestamist saab tulemusi kuvada tabelite, joongraafikute ja 

rahvastikupüramiididena, sarnaselt rahvastikuprognoosi tulemustele joonistel 3a–3c. Muu 

hulgas näeme, et aastal 2030 on Tallinna elanike arv rahvastikuprognoosi kohaselt 441,202 

inimest.  

 

Joonis 10. Tallinna rahvastikuprognoosi põhitulemused tabelina. 

Lisame Tallinna rahvastikuprognoosile rändestsenaariumi. Koostame sarnase 

rändestsenaariumi Eestile eeldades lisaks, et pooled Eestisse saabuvad välisüliõpilased 

asuvad õppima Tallinnas. Aastatel 2021–2030 saabub Tallinna nii igal aastal 2500 õpirändajat 

ning pooled neist (1250 aastas) lahkuvad perioodil 2022–2031. Need 2500 õpirändurit 

lisanduvad rändestsenaariumi aluseks olevale rahvastikuprognoosis eeldatud sisserändele.  

 

Joonis 10. Kasutaja saab eeltäidetud andmed asendada oma andmetega.  

Edasi saab prognoosi tulemusi kuvada tabelite, joongraafikute ja rahvastikupüramiididena, 

sarnaselt rahvastikuprognoosi tulemustele joonistel 3a–3c. Vaatame rändestsenaariumi 

põhitulemuste tabelit. Muu hulgas näeme, et aastal 2030 on Tallinna elanike arv  465,973. 

Rändestsenaariumi aluseks olnud rahvastikuprognoosi kohaselt on Tallinna rahvaarv 2030. 

http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=RV0240
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aastal 441,202 inimest. Seega suurendab aastas 1250 inimese võrra positiivne õpirände saldo 

Tallinna elanike arvu 10 aasta jooksul 24,771 inimese võrra võrreldes 

tavarahvastikuprognoosiga. Lisanduvatest inimestest 12,500 annab õpiränne ise ja ülejäänud 

osa rahvaarvu kasvust (12,271) annavad nende inimeste Tallinnas sündinud lapsed. Edasi saab 

muuta sündimuse eeldusi sarnaselt Eesti rahvastikuprognoosile ning siis omakorda tulemusi 

vaadata. 

 
Joonis 11. Tallinna rändestsenaariumi põhitulemused tabelina. 

 

KOKKUVÕTE 

Rändearvuti võimaldab kasutajal lihtsate lahenduste abil mõista enda koostatud 

rändestsenaariumi mõju rahvastikuarengule. Võrreldes tavapäraste rahvastikuprognoosi 

programmidega saab kasutaja paindlikult koostada analüütilisi rändestsenaariume omamata 

seejuures erialaseid teadmisi rahvastikuprognooside koostamisest. Rändearvuti esimeses 

kihis on selleks olemas avalikud rahvastikuprognoosid, millele kasutaja saab juurde luua oma 

rändestsenaariumi ehk sisestada oma rändeandmed. Rändearvutist on kõige rohkem abi siis, 

kui on eesmärgiks leida vastus erinevatele analüütilistele ja rändepoliitika valikutega seotud 

küsimusele nagu millist lühi- ja pikaajalist (kuni aastani 2100) mõju avaldab Eesti elanike 

koguarvule või mõne kitsama rahvastikurühma (nt kooliealised lapsed) suurusele mõne 

rändeliigi (tööränne, pereränne, õpiränne, tagasiränne jne) oluline muutumine.  

 


