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Kasulik teave Rahvusvahelise 
Maanteetranspordi Liidu 
liikmetele 
Juurdepääs mobiilsuse ja logistika turu suundumustele, 
andmetele, aruannetele ja positsioonidele, et ennetada ja 
käsitleda erinevaid regulatiivseid, ärilisi ja operatiivseid võimalusi 
või probleeme.

Kasutage meie liikmete kollektiivseid teadmisi, et mõista ja 
uurida probleeme, mis põhjustavad muutusi logistikas ja 
mobiilsuses, kasutades meie valdkonna ja turuanalüüsi 
aruandeid. 

Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu teabe tutvustuses 
esitatakse fakte, näitajaid ja seisukohti mitmesuguste 
maanteetranspordiga seotud probleemide kohta hõlpsasti 
loetavas vormingus.

iru.org/membership
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Ligipääsetavam ja 
atraktiivsem bussijuhi 
elukutse
Elukutseliste bussijuhtide puudus on 
märkimisväärne ja süveneb. 

Nende puudus mõjutab sõitjatevedu riikides üle 
kogu maailma, kahjustades asjakohaseid 
võrgustikke ning neist sõltuvaid inimesi, 
kogukondi ja majandust.

Olukorda on aga võimalik parandada. 

Bussijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus

Aruandes analüüsitakse juhtide puuduse pikemat 
perspektiivi, autojuhi elukutset ja 
sõitjateveosektoris probleemi lahendamiseks 
rakendatud lahendusi.

Aruanne täiendab Rahvusvahelise 
Maanteetranspordi Liidu iga-aastast juhipuuduse 
uuringut. Lisaks on välja antud aruanne 
kaubaveo kohta. Tulevastes Rahvusvahelise 
Maanteetranspordi Liidu aruannetes jätkatakse 
olukorra hindamist.
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Sissejuhatus 

2021. aastal oli uuritud riikide seas 
täitmata 12 000 bussijuhi ametikohta.

Nõudlus juhtide järele kasvas 2022. 
aasta jaanuarist septembrini pidevalt 
(+43%).

Eeldatakse, et bussijuhtide puudus 
süveneb 2026. aastal oluliselt 
(Hispaanias kuni üheksa korda). 

Nõudlus kasvab järgmistel aastatel 
ilmselt 20%, kuna reisibüroode, 
reisikorraldajate, broneerimisteenuste 
ja nendega seotud tegevuste 
kogumüük taastub järk-järgult 
pandeemiaeelsele tasemele.

Kui puudus püsib, takistab see sektori 
võimet aidata inimestel kasutada 
erasõidukite asemel ühistranspordiliike 
ja täita CO2-heite vähendamise 
eesmärke.

Ennustatakse, et 
bussijuhtide puudus on 
2026. aastal palju suurem. 

Bussijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus



5

IRU
teabe 
tutvustus

Bussijuhi elukutse ligipääsetavus on 
halb.
Bussijuhi minimaalne vanus Euroopas 
erineb riigiti. 

Lisaks on kõrgete loakulude tõttu 
bussijuhiks saamine kulukas. Näiteks 
Saksamaal maksab loa saamine 
keskmiselt 9000 eurot.

Õnneks on bussijuhiks saamist 
võimalik muuta ligipääsetavamaks.

ELi juhilubade direktiivi käimasolev 
läbivaatamine annab võimaluse 
kehtestada kõigi kutseliste juhtide 
minimaalseks vanuseks 18 aastat.

Lisaks on ELis kasutusel süsteem, 
mille kohaselt kutselised juhid, kes on 
juhiloa (D1-, D1E-, D- või DE-
kategooria) saanud pärast 10. augustit 
2009 ja kes töötavad ELi liikmesriigis 
asutatud ettevõttes, peavad 
bussijuhiloa saamiseks läbima vaid 
algse ja täienduskoolituse. 

Lisaks on vaja valitsuste ja/või 
transpordiettevõtjate rahalist toetust 
loakulude vähendamiseks ning uute 
juhtide, sealhulgas noorte, naiste, 
kvalifitseeritud välismaiste juhtide ja 
muude spetsialistide meelitamiseks.

Bussijuhtide keskmine vanus on 
kõrgem kui kogu transpordisektoril ja 
töötaval elanikkonnal, kusjuures 
märkimisväärne erinevus on sellistes 
riikides nagu Taani (+13 aastat) ja 
Saksamaa (+8 aastat).

Bussijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus
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Vaatamata noorte kõrgele 
tööpuudusele on noorte bussijuhtide 
osakaal uuritud riikide seas väga 
väike (5%).

Peame meelitama uusi 
bussijuhte ja alandama 
bussijuhi elukutse keskmist 
vanust, käsitledes puudust 
struktuurselt.

Noorte bussijuhtide osakaal 
analüüsitud riikides on madal – alla 
5%. Hispaanias ja Rootsis, kus noorte 
töötuse määr on vastavalt 30% ja 
24%, pakub bussijuhi elukutse pakub 
võimalust vähendada noorte 
tööpuudust, suurendades samal ajal 
elutähtsate kutsealade töötajate 
arvu.

Võimalused bussijuhtide puuduse vähendamiseks 

• Potentsiaalsete üleminekuvõimaluste pakkumine naistele, kes moodustavad 
ligikaudu 20% transpordisektorist kõigis uuritud riikides, välja arvatud 
Rumeenias. Naisi huvitab rohkem bussijuhi elukutse. Naisjuhtide osakaal on 
suurem sõitjateveol kui kaubaveol.

• Ligipääsetavuse takistuste vähendamine, langetades juhtide minimaalse 
vanuse 18 eluaasta peale ja pakkudes koolitusi alates 17. eluaastast. 
Rohkemate noorte ligimeelitamine vähendaks praegust ja prognoositavat 
puudust, kahjustamata seejuures ohutust või tootlikkust. 25-aastaste või 
nooremate bussijuhtide ohutusnäitajad on sarnased vanemate 
veokijuhtidega.

• Bussijuhi elukutse ligipääsetavuse parandamine ühtlustatud ELi raamistiku 
kaudu.

Bussijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus
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Mõned ettevõtted on loonud 
akadeemiaid tulevaste autojuhtide 
koolitamiseks ja värbamiseks. 
Prantsusmaal on ühistranspordifirma 
Transdev käivitanud akadeemia, mis 
pakub 4–6-nädalasi koolitusi. 
Transdev rahastab kogu põhjalikku 
programmi, mille tulemusena saavad 
praktikandid riiklikult tunnustatud 
loa.

Ka teised ettevõtted loovad 
paindlikke koolituskursusi. Näiteks 
UCplus on Taani autojuhi 
koolitusprogramm, mis võtab vastu 
inimesi, kes ei räägi taani keelt 
soravalt. Programmis osalevad 
õpilased õpivad taani keelt ja 
omandavad autojuhiks saamiseks 
vajalikud oskused.

Transpordiettevõtted ja 
riiklikud ühendused 
rakendavad lahendusi 
bussijuhi elukutse 
ligipääsetavuse 
parandamiseks.

Riiklikud ühendused, nagu Saksamaa 
BDO, nõuavad bussijuhtide 
minimaalse vanuse langetamist, et 
vähendada inimeste arvu, kes 
otsivad tööd teistes sektorites. 

Hispaania riiklik ühendus CONFEBUS 
on palunud transpordiministril 
töötada välja noorte ametlik 
kutseõppeprogramm ja uurida, 
kuidas saaks juhi ametialase 
pädevuse (Certificate of Professional 
Competence, CPC) koolitust osaliselt 
veebis läbida. 

Ühendkuningriigis pakub National 
Expressi juhikoolituse akadeemia 
noortele töötajatele võimalust saada 
juhiluba reisijateveoks (passenger 
carrying vehicle, PCV) koos CPC-
koolitusega.

Lisaks kohustuslikule koolitusele 
pakutakse Prantsuse ettevõttes Keolis 
töötavatele autojuhtidele mitmeid 
täiendavaid koolitusi, näiteks 
klienditeeninduskoolitusi, kuna nad 
puutuvad otseselt reisijatega kokku.

Bussijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus
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tuh

Juhtide puudus 

2021. aastal oli täitmata 12 000 
bussijuhi töökohta 

Bussijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus

Analüüsitud riigid: Taani, Saksamaa, Poola ja Hispaania.
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Info puudub

% täitmata bussijuhi ametikohti 2021

7,2% │ > 4 tuh

5,5% │ > 2,3 tuh

8,4% │2 tuh

7,4% │4 tuh

Ennustatakse, et bussijuhtide puudus kasvab 2022. aastal 23%

2021. aastal oli uuritud riikides vaba 
üle 12 000 ametikoha.

Prognooside kohaselt suureneb puudus 2022. aastal 23%, 
ulatudes 8%-ni kõigist bussi- ja reisijateveoga seotud 
juhtide töökohtadest.

Bussijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus

Allikas: Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu riiklikud maanteetranspordiühendused ja CNR; Täitmata bussijuhtide töökohad arvutatakse iga riigi 
bussijuhtide koguarvu ja reisijate maanteetranspordi ettevõtete teatatud vabade ametikohtade osakaalu põhjal (täpsem teave on saadaval 2022. aasta 
juhtide puuduse Euroopa aruande Driver Shortage European Report 2022 metoodikas).

https://www.iru.org/resources/iru-library/driver-shortage-european-report-2022
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Nõudlus bussijuhtide järele kasvab pidevalt

Vabad bussijuhi ametikohad 
(jaanuarist septembrini 2022) 

• 2022. aasta jaanuarist septembrini kasvas nõudlus 
juhtide järele uuritud riikide seas 43%.

• 2022. aasta septembris registreeriti peamistel 
värbamisveebisaitidel/platvormidel kokku 6601 
vaba ametikohta, sealhulgas 1677 vaba ametikohta 
Saksamaal.

• Reisijatevedu naaseb pandeemiaeelsele tasemele 
tänu turismisektori taastumise tuludele.

*Taani, Saksamaa, Poola, Rumeenia, Hispaania ja Rootsi koondvaade.

Jaanuar Märts Juuni September

Source: Recruitment agencies and transport operators.
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Bussijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus
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tuh

Juhtide puudus 

2026. aastal on täitmata 100 
000 bussijuhi töökohta

Bussijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus

Analüüsitud riigid: Taani, Saksamaa, Poola ja Hispaania. 
Allikad: Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liit ja IHS Markit.
Arvutused põhinevad: 
• Reisibüroode, reisikorraldajate, broneerimisteenuste ja nendega seotud tegevuste tulude (reaalne) kasv.
• Juhid, kes on praegu üle 55-aastased, lähevad 2026. aastaks pensionile.
• Juhtide tootlikkus jääb samaks. Juhi tootlikkus on juhi pakutava teenuse tase ajaühiku kohta.
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Ennustatakse, et bussijuhtide puudus on 2026. aastal palju suurem

• Eeldatakse, et bussijuhtide puudus süveneb 2026. 
aastal oluliselt (Hispaanias kuni üheksa korda). 

• Viie aasta pärast on üle 30% bussijuhtidest 
pensionile jäänud – see tühimik tuleb täita. 

• Paralleelselt eeldatakse, et nõudlus kasvab järgmise 
viie aasta jooksul 20% võrra. 

• 2026. aastal on prognooside kohaselt suurim 
juhtide puudus Hispaanias (50% kõigist 
ametikohtadest), kuna 30% praegu üle 55-
aastastest juhtidest läheb 2026. aastaks pensionile.

Analüüsitud riigid: Taani, Saksamaa, Poola ja Hispaania. 
Allikas: Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liit ja IHS Markit. 
Arvutused põhinevad: 
• Reisibüroode, reisikorraldajate, broneerimisteenuste ja nendega seotud ja tegevuste tulude (reaalne) kasv. 
• Juhid, kes on praegu üle 55-aastased, lähevad 2026. aastaks pensionile. 
• Juhtide tootlikkus jääb samaks kui 2021. aastal. Juhi tootlikkus on juhi pakutava teenuse tase ajaühiku kohta.
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Bussijuhtide puuduse prognoos1 2026. aastaks

2026 Juhtide puudus % 2021 Juhtide puudus %

Bussijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus

8 tuh

10 tuh

45 tuh

37 tuh
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Juhi minimaalne lubatav vanus Euroopas erineb riigiti 

Juhi minimaalne vanus (riiklik ja rahvusvaheline)

Allikas: Getting more young drivers behind the wheel – Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liit

NB! Minimaalne vanus võib riigi piires erineda, olenevalt kohalikest eeskirjadest, eranditest ja reeglitest – näiteks võib minimaalne vanus erineda sõltuvalt 
marsruudi pikkusest, rahvusvahelistest ja siseriiklikest marsruutidest ning omandatud sertifikaadi tüübist.

18 aastat

21 aastat

23 aastat

24 aastat

Riigid, kus rahvusvahelistel vedudel on juhi minimaalne vanus kõrgem

Bussijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus

https://www.iru.org/resources/iru-library/getting-more-young-drivers-behind-wheel
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Kõrged loakulud muudavad bussijuhiks saamise kulukaks

• Elukutse halb ligipääsetavus ja 
eelkõige kõrged loakulud on 
olulised takistused. 

• Saksamaal on bussijuhiks 
saamine väga kallis, makstes 
keskmiselt 9000 eurot, mis on 
palju rohkem kui 
miinimumbrutopalk. 

• Hispaanias on juhiloa saamise 
kulud kooskõlas 
miinimumbrutopalgaga, mis 
näitab, et madalamatest 
loakuludest üksi ei piisa juhtide 
meelitamiseks.

Allikad: 1. Eurostat 2022; 2. Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu riiklikud maanteetranspordiühendused; 
3. Joonisel kujutatud riigid.

Miinimum ja seaduslik brutopalk¹ versus loa maksumus²

Keskmine loa maksumus3 = 4620 eurot

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Amount (EUR)
Miinimum brutopalk (EUR) Loa maksumus (EUR)

Miinimumpalka 
pole

Miinimumpalka 
pole

Bussijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus
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Mõisted

Aktiivne elanikkond: majanduslikult 
aktiivne elanikkond (nimetatakse ka 
tööjõuks) on tööga hõivatud või töötute 
inimeste koguarv. 

Bussijuhtide puuduse prognoos 2026. 
aastaks: prognoos põhineb 2021. aasta 
juhipuuduse olukorral ning IHS Marketis 
toodud reisibüroode, reisikorraldajate, 
broneerimisteenuste ja nendega seotud 
tegevuste (reaalsel) kogumüügil. 
Prognoos põhineb järgmistel eeldustel: 
• Uute juhtide arv aastatel 2021–

2026 jääb samaks kui 2021. aastal. 
• Juhtide tootlikkus jääb samaks kui 

2021. aastal. 
• Juhid, kes on praegu vanemad kui 

55 aastat, lähevad pensionile 2026. 
aastaks.

Juhtide keskmine brutopalk: 
brutokuupalk koos lisatasude ja ilma 
sõidurahadeta. 

Riiklik miinimum- ja seaduslik brutopalk: 
minimaalne tunni- või kuupalk, 
olenemata töötasu vormist (aeg, 
tulemus, tööülesanne, tükitöö, 
vahendustasu või jootraha). 

Hinnataseme indeks (price level index, 
PLI) väljendab antud riigi hinnataset 
teise riigi (või riikide rühma nagu 
Euroopa Liit) suhtes, jagades ostujõu 
pariteedid (purchasing power parities, 
PPP) kehtiva nominaalse 
vahetuskursiga.

• Noorte töötuse määr: noorte 
töötuse määr on töötute (vanuses 
15–24 aastat) arv protsendina 
majanduslikult aktiivsest 
elanikkonnast (tööga hõivatute ja 
töötute koguarv = tööjõud).

Bussijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus
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Täielik aruanne: Sisukord

1. Juhtide puuduse kontekst 

2. Bussijuhi elukutse ligipääsetavus 

Praegused bussijuhi elukutse ligipääsetavuse 
takistused 

Võimalused: ligipääsetavuse parandamine 

Transpordiettevõtete ja riiklike ühenduste 
rakendatud lahendused ligipääsetavuse 
parandamiseks

Bussijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus

3. Bussijuhi elukutse atraktiivsus 

Bussijuhi elukutse atraktiivsuse 
tõstmine 

Võimalused: elukutse 
atraktiivsuse tõstmine 

Transpordiettevõtete ja riiklike ühenduste 
rakendatud lahendused elukutse 
atraktiivsuse tõstmiseks 

Mõisted

Täielik aruanne on kättesaadav Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu liikmetele. Lisateabe saamiseks võtke 
meiega ühendust aadressil press@iru.org.



Uuri lähemalt Rahvusvahelise 
Maanteetranspordi Liidu tööst ja 
sellest, kuidas saad meiega ühineda 
maanteetranspordi kujundamisel.

iru.org/membership

Lisateavet Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu 
teabekeskuse kohta leiate aadressilt iru.org/intelligence

Autoriõigus ©2022 IRU. Kõik õigused kaitstud.

@the_iru

@iru

Subscribe to our newsletter: iru.org/newsletter
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Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liit

Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liit on ülemaailmne 
maanteetranspordiorganisatsioon. Esindame kogu tööstust – 
bussid, veoautod ja taksod – ning edendame inimeste ja 
kaupade kestlikku vedu kogu planeedil. 

Teeme koostööd rohkem kui 3,5 miljoni mobiilsus- ja 
logistikateenuseid osutava ettevõttega enam kui 100 riigis, et 
juhtida lahendusi, mis aitavad maailmal paremini liikuda. 
Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu lahendused toetavad 
kaubandust, majanduskasvu, töökohti, ohutust, keskkonda ja 
kogukondi. 

Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liit keskendub miljonitele 
reisidele üle maailma iga päev: meie eesmärk on parandada nii 
inimeste kui ka kaupade teekonda, või vaid väikest osa sellest, 
bussides, taksodes ja veoautodes.




