
Vaid platvormitööst elatuvaid inimesi on Eestis vähe:

Ainus sissetulekuallikas on platvormitöö 4,4% platvormitöötajate jaoks 
(ca 2500 inimest)  ning see osakaal ei ole võrreldes 2018. aastaga kasvanud. 

Uuringu „Platvormitöö Eestis 2021“ viisid läbi Johanna Vallistu 
ja Magnus Piirits, Arenguseire Keskus. Küsitluse teostas Saar 
Poll. Uuringu kontakt: Johanna Vallistu, Arenguseire Keskuse 
uurimissuuna juht, Johanna.vallistu@riigikogu.ee

Platvormide roll kasvab professionaalsete teenuste 
segmendis: üha enam tehakse platvormi vahendusel 
keerukamaid oskusi eeldavaid töid, näiteks IT ja graafiline 
disain või õigusnõustamine.  Jätkuvalt on suur osakaal ka 
lihtsamatel töödel – sõidujagamine ja kulleritöö. 
Vähenenud on ülesannete täitmine teiste kodudes ja 
isikuhooldusteenused, mis on koroonakriisi kontekstis 
eeldatav tulemus.
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Platvormitöö Eestis 2021
Lühiraport

*Platvormitööna mõistetakse tööd, mida vahendatakse ja/või 
hallatakse digiplatvormil ja mida tehakse virtuaalselt 

Koroonakriis on platvormi-
töötajate töökoormust 
suurendanud

Platvormitöö on lisatöö muu põhi- 
tegevuse kõrvalt. Ligi pool regulaarselt 
platvormitööd tegevatest inimestest 
teeb platvormitööd nädalas kuni 10 
tundi. Veerand vastajatest teeb plat-
vormitööd 11–25 tundi, veidi rohkem kui 
viiendik 25–40 tundi nädalas ning väike 
osa (7,2%) rohkem kui 40 tundi nädalas. 

Iganädalaselt teeb platvormitööd 7% 
esindusliku valimiga küsitlusele 
vastanutest, mis tööealisele elanik-
konnale (18–64) laiendades on 
ligikaudu 56 000 inimest. 
Regulaarsete platvormitöötajate 
osakaal ei ole 2018. aastast 
kasvanud, kuid varasemast rohkem 
on neid, kes teevad platvormitööd 
aeg-ajalt.

Platvormitööst teenitava tulu osakaal on märkimis-
väärne: platvormitöötajad (kõik need, kes on viimase 
aasta jooksul platvormitööd teinud) teenivad 
platvormitööd tehes keskmiselt 18,4% oma neto-
sissetulekust kuus. Vähemalt pool sissetulekust 
moodustab platvormitöö 18,7% regulaarsete 
platvormitöötajate jaoks (u 10 500 inimest).

Platvormitöö sagedus

Vähemalt kord nädalas
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Vähemalt kord aastas
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Millist platvormitööd tehakse?

Kullerteenused* 26,5%

Isikuhooldusteenused

Sõidujagamisteenus

Ülesannete täitmine
teiste kodudes

Kontoritöö laadi tööd

Profesionaalsed
teenused

Keerukamaid oskuseid
eeldav veebipõhine töö

Veebipõhine lihtsam töö

0% 5 10 15 20 25 30

6,9%

19%

21,6%

13,7%

15,1%

24,3%

18,9%

2018 2021 *Kullerteenuste osakaal on tõenäoliselt oluliselt tõusnud, kuid 
tulemus ei ole üks-ühele võrreldav 2018. aasta tulemusega. 

Platvormitöö osakaal platvormitöötajate 
netosissetulekus põhitegevuse järgi (%)?

Kodune, õpilane, töötu 18,9%
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Platvormitöö maht pärast 
koroonakriisi algust
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Keskmine töötatud tundide arv 
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nädalas
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Kuni 10 tundi

40+ tundi

11-25 tundi

25-40 tundi

40,6%

20,2%

15,9%

7,9%
8,8%

6,7%

46,6%

25,0%

21,2%

7,2%

2. juuni 2021



2

Platvormitöö mustrid viitavad 
tööturu kihistumisele

on suurema tõenäosusega mees (51,4% mehed ja 48,6% naised)
on noorem kui elanikkonna keskmine vanus (enim platvormitöötajaid on vanuses 25 – 44) 
elab suures tõmbekeskuses, kõige sagedamini Ida-Virumaa linnades, Tallinnas ja Tartus. (Iganädalastest platvor-
mitöötajatest 75% elab linnas, 8% väikelinnas ning 17% maal, suhtarvult on neid enim Ida-Virumaa linnades, koguarvult 
enim Tallinnas ja Tartus.)
haridustase on sarnane kogu elanikkonna haridustasemega. (Suurem osa (54,7%) platvormitöötajatest on kesk-
haridusega (valimis keskmiselt 55,8%). 15,1% on põhiharidusega (keskmiselt 14,1%) ning 30,2% on kõrgharidusega
(keskmine on 30,1%). 

•
•
•

•

Keskmine regulaarne platvormitöötaja:

Lihtsamaid oskusi nõudvate platvormitöö liikide suurem 
levik venekeelsete elanike seas viitab, et platvormitöö 
kipub olema pigem n-ö väiksemate valikuvõimalustega 
töötegijate pärusmaa. Kuigi platvormitöö laiendab selliste 
töötegijate võimalusi tööturul osaleda, on probleemiks 
sotsiaalkaitse madal tase võrreldes töölepingulise 
töösuhtega.

Platvormitöötajate keskmine igakuine netosissetulek 
kõikide sissetulekuallikate peale on kokku madalam kui 
Eestis keskmiselt

Platvormitöötajate sotsiaalkaitse

Platvormitööd käsitletakse juhutuluna ning palju on 
neid,  kes ei tea, kuidas nende tulud on korraldatud. 
Kui platvormitöö peaks muutuma suurema osa inimeste 
jaoks peamiseks sissetulekuallikaks, võivad nad jääda 
hätta sotsiaalkaitse saamisega.

Eestis on platvormitöötajate sotsiaalkaitse üheks lahen-
duseks peetud ettevõtluskontot. Samas kasutab ette-
võtluskontot praegu üksnes 2% platvormitöötajatest.

Veebipõhine platvormitöötaja keerukama 
töö näitel

Kohapõhine platvormitöö sõidujagamise 
näitel

enam mehi, vene keelt kõnelevaid ja linnades elavaid 
inimesi ning enam keskeas inimesi 
enim oskus- või lihttöölisi, kuid sarnasel määral ka 
kontoritöötajaid, spetsialiste ja viiendik iseendale 
tööandjaid 
veidi enam keskharidusega inimesi
suurim osa teenib 401 – 700 eurot kuus

•

•

•
•

võrdselt nii mehi kui naisi, pigem eesti keelt 
emakeelena rääkivad ning suurima osa 
moodustavad kuni 34 aastased 
veidi enam spetsialiste, kuid rohkem kui viiendiku 
ulatuses oskus- ja lihttöölisi ning kontori- ja
teenindussektori töötajaid
veidi enam kõrgharidusega inimesi
suurim osa teenib 701 – 1000 eurot kuus

•

•

•
•

Platvormitöötajate seas valitseb suur mitmekesisus sõltuvalt 
tehtavast tööst 

Keskmine netosissetulek (€) märtsis 2021*
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Kui Te teete digiplatvormi(de) vahendusel tööd, 
siis peamiselt millisele kontole Teie teenitud 
tulud laekuvad?
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Muule kontole või muul viisil

Rahvusvahelisele makse-
teenuse pakkuja kontole

Oma ettevõtte (AS, OÜ, FIE)
pangakontole

Ei oska öelda
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