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Ligipääsetavam ja 
atraktiivsem veokijuhi 
elukutse
Elukutseliste veokijuhtide puudus on 
märkimisväärne ja süveneb. 

Nende puudus mõjutab kaubavedusid riikides 
üle kogu maailma, kahjustades logistika 
tarneahelaid ning neist sõltuvaid tarbijaid ja 
ettevõtteid.

Olukorda on aga võimalik parandada. 

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

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

Veokijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus
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Sissejuhatus

Euroopas on täitmata 380 000–425 
000 veokijuhi ametikohta.

2022. aasta jaanuarist septembrini 
kasvas nõudlus juhtide järele uuritud 
riikide seas 44%..

Kasvav puudus on tingitud suurenenud 
transpordinõudlusest, aga ka 
vananevatest veokijuhtidest. Uusi 
veokijuhte ei tule piisavalt peale, et 
asendada pensionile jääjaid.

Kui olukord ei muutu, on 2026. aastal 
uuritud riikides keskmiselt umbes 
pooled veoautojuhtide 
ametikohtadest täitmata. Nii suurel 
puudusel on lühiajalised suured 
tagajärjed kogu logistikatööstusele ja 
majandusele. 

Euroopas on 
täitmata 380 000–
425 000 veokijuhi 
ametikohta.

Veokijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus
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Veokijuhi elukutse ligipääsetavus on 
halb.
Mitmes Euroopa riigis on veokijuhiks 
saamise minimaalne vanus endiselt 21 
aastat, samas kui kõrged loa- ja 
koolituskulud muudavad veokijuhiks 
õppimise kulukaks.

Litsentsikulud on uuritud riikides (v.a 
Taani) keskmiselt 2610 eurot, mis on 
kaks korda rohkem kui brutokuupalga 
alammäär. 

Õnneks on veokijuhiks 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 (C1-, C1E-, C- või CE-
kategooria) saanud pärast 10. 
augustit 2009 ja kes töötavad ELi 
liikmesriigis asutatud ettevõttes, 
peavad veoauto juhiloa 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.

Veokijuhtide keskmine vanus on 
uuritud riikides kõrgem kui kogu 
transpordisektoril ja töötaval 
elanikkonnal. Rohkem kui kolmandik 
on üle 55-aastased, kellest paljud 
lähevad 2026. aastaks pensionile, 
mistõttu on vaja kiiresti katta 
puudujääk ning võtta kasutusele 
erinevad meetmed uute juhtide 
meelitamiseks. 

Veokijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus
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Naiste veoautojuhtide osakaal on 
samuti väga väike, hoolimata nende 
suurest tööpuudusest. Näiteks 
Hispaanias on naiste töötuse määr üks 
kõrgemaid (14%), kuid naisjuhtide 
osakaal on üks madalamaid (2%).

Veokijuhi keskmine brutopalk on 
analüüsitud riikide seas kõrgem 
riiklikust brutopalga alammäärast.

Inimesed ei taha veokijuhiks 
hakata, kuna see tähendaks, et 
nad peavad kodust liiga palju aega 
eemal veetma. Lisaks on 
põhjustena välja toodud rasked 
töötingimused ja vananenud 
tööstuse kuvand. 

Peame meelitama uusi 
veokijuhte ja alandama 
veokijuhi elukutse keskmist 
vanust, käsitledes puudust 
struktuurselt. 

Vaatamata noorte kõrgele 
tööpuudusele on noorte veokijuhtide 
osakaal uuritud riikide seas väga 
väike (6%).

Veokijuhi elukutse pakub võimalust 
vähendada noorte tööpuudust, 
suurendades samal ajal elutähtsate 
kutsealade töötajate arvu.

Veokijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus
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Rasked töötingimused, sealhulgas 
pikad ooteajad EL-i sisepiiridel 
(keskmiselt 1t 45min), mis on tingitud 
ajutisest piirikontrollist, takistavad 
inimesi selle valdkonnaga liitumast.

Pikad vahemaad (keskmiselt 120 860 
km aastas) rõhutavad vajadust tagada 
autojuhtidele ohutu ja turvaline 
parkimine ning piisavad puhkealad.

Võimalused veokijuhtide puuduse vähendamiseks 

• 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 veokijuhtide
ohutusnäitajad on sarnased vanemate veokijuhtidega.

• Potentsiaalsete üleminekuvõimaluste pakkumine naistele, kes
moodustavad ligikaudu 20% transpordisektorist kõigis uuritud
riikides, välja arvatud Rumeenias.

• Veokijuhi elukutse ligipääsetavuse parandamine ühtlustatud ELi
raamistiku kaudu.

• Turvaliste parkimiskohtade ning korralike puhkekohtade, duši- ja
tualettruumide tagamine.

Veokijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus
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Valitsuste ja ettevõtete rahaline 
toetus loakulude katmiseks, näiteks 
programmid, mis pakuvad täielikult 
rahastatud koolitusi uutele juhtidele 
(näiteks DHLi projekt Driving 
Ambition). 

Paindlikumate koolitusprogrammide 
loomine soodushinnaga C- ja D-
kategooria lubasid sisaldavate 
pakettidega või ühiste oskuste 
tunnustamine, mis võimaldab 
bussijuhtidel veoautodele üle minna. 

Transpordiettevõtted ja 
riiklikud ühendused 
rakendavad lahendusi 
veokijuhi elukutse 
ligipääsetavuse 
parandamiseks.

Riiklikud ühendused pooldavad 
juhtide minimaalse vanuse 
langetamist. Hispaania riiklikul 
ühingul ASTIC õnnestus edukalt teha 
Hispaania valitsusele lobitööd, et 
langetada elukutseliste 
veoautojuhtide minimaalse vanuse 
21-lt 18-le.

Rohkem lahendusi 

• Koolitusprogrammid noorte ja
naiste meelitamiseks
praktikakohtadele, mille
tulemusena saavad praktikandid
juhiloa ja töökoha (ASTIC, BGL,
FNTR ja IRHA).

• Oskuste täiendamise
programmid, mis pakuvad
ristkoolitust kütusetankeri ja
kaubaveo juhtidele (näiteks XPO
Logistics, Geodis).

Veokijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus
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Rohkem lahendusi

• Koolitus- ja
ümberõppevõimalused, et
hõlbustada teiste sektorite töötute
spetsialistide ümberõpet (näiteks
Rumeenia UNTRR).

• 10-aastase või pikema staažiga
juhtide loamenetluste
lihtsustamine, jättes nad välja
täiendavatest hindamistest
(näiteks Saksamaa).

• Veoautojuhid veedavad üle 50%
oma ajast paigal seistes. Uute
juhtide meelitamiseks on vaja
parandada puhkealade
turvalisust, mugavust ja
paindlikkust. Euroopa Komisjon
kavatseb parandada turvaliste
veokite parkimisalade võrgustikku
üle EL-i, eesmärgiga ühtlustada
parkimisalade reitingu- ja
sertifitseerimisstandardeid,
samuti luua alus
koostalitlusvõimelistele IT-
lahendustele.

• Ettevõtted arendavad üha enam
algatusi oma autojuhtide
töötingimuste parandamiseks,
pakkudes juurdepääsu
puhkekohtadele, duširuumidele ja
tualettruumidele (näiteks IKEA ja
Prantsusmaal asuv ettevõte
CEVA).

• Arendatakse lahendusi nutika
parkimistaristu jaoks, mis
parandab juhtide töötingimusi ja
pakub uusi töömudeleid, nagu
näiteks teenus, mille raames
asendatakse tühi haagis laos
täishaagisega, tänu millele saavad
juhid rohkem aega kodus veeta
(näiteks FreightSafe).

Veokijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus
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tuh

Juhtide puudus 

2021. aastal oli täitmata 
400 000 veokijuhi töökohta

Veokijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus

Analüüsitud riigid: Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Leedu, Holland, Poola, Rumeenia, Hispaania ja Ühendkuningriik.
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8% │18-20 tuh

8% │34 tuh

7.6% │ei ole teada

9% │57-80 tuh
11% │80 tuh

19% │71 tuh

Veokijuhtide puudus kasvas 2021. aastal üle 40% ja 
kasvab 2022. aastal ilmselt veelgi 

Euroopas oli 2021. aastal täitmata 
380 000–425 000 veokijuhi töökohta.

Ennustatakse, et 2022. aastal kasvab juhtide 
puudus, ulatudes 14%-ni kõigist veokijuhtide 
ametikohtadest. 

Allikas: Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu riiklikud maanteetranspordiühendused ja CNR. Täitmata veokijuhtide töökohad arvutatakse iga riigi 
veokijuhtide koguarvu ja autokaubaveoettevõtete teatatud vabade ametikohtade osakaalu põhjal (täpsem teave on saadaval 2022. aasta juhtide 
puuduse Euroopa aruande Driver Shortage European Report 2022 metoodikas).
NB! 2022. aasta prognoos tehti enne Ukraina sõja algust.

2% – 5%

≥ 15%

5% – 10%

10% – 15%

< 2%

Info puudub

% Täitmata veokijuhi ametikohad

Veokijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus

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

Vabad veokijuhi ametikohad (jaanuarist kuni 
septembrini 2022)* 

• 2022. aasta jaanuarist septembrini kasvas nõudlus
juhtide järele uuritud riikide seas 44%.

• Igas kvartalis lisandus vähemalt 6000 uut ametikohta,
mis tähendab, et olukord on hullem kui 2021. aastal.

• 2022. aasta septembris registreeriti peamistel 
värbamisveebisaitidel/platvormidel kokku 83 182 vaba 
ametikohta. Prantsusmaal ja Saksamaal oli vastavalt 23 
548 ja 20 113 vaba ametikohta.

*Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola, Rumeenia ja Hispaania koondvaade.
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Jaanuar Märts Juuni September

Allikas: Värbamisagentuurid ja transpordiettevõtted.

+44%

Veokijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus
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Ennustatakse, et veokijuhtide puudus on 2026. aastal palju suurem

• Ennustatakse, et juhtide puudus on 2026. aastal
palju suurem (Prantsusmaal kuni seitse korda).

• Kui olukord ei muutu, jääb 2026. aastaks täitmata
üle poole veoautojuhtide ametikohtadest.

• 2026. aastaks on umbes 30% praegu üle 55-
aastastest veokijuhtidest pensionile jäänud – see
tühimik tuleb täita.

• Paralleelselt eeldatakse, et nõudlus kasvab järgmise
viie aasta jooksul igal aastal 10% võrra.

• Prantsusmaal on 2026. aastal prognooside kohaselt
suurim juhtide puudus (üle 427 000 täitmata
ametikoha). Seal on noorte juhtide osakaal väike ja
enam kui kolmandik praegu üle 55-aastastest
juhtidest läheb 2026. aastaks pensionile.

Allikad: Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu ja IHS Markiti arvutused põhinevad: kaubaveo tulude (reaalsel) kasvul, mis väljendab veetud kaupade 
mahu rahalist väärtust. Seetõttu leiame, et see näitaja kajastab kaupade autoveo nõudlust. Juhid, kes on praegu üle 55-aastased, lähevad pensionile 
2026. aastaks. Juhtide tootlikkus jääb samaks. Juhi tootlikkus on juhi pakutava teenuse tase ajaühiku kohta.

8%

9%

8%

11%

19%

8%

63%

47%

58%

43%

57%

13%
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Veokijuhtide puudus – 2026. aasta prognoos1

2026 Juhtide puudus % 2021 Juhtide puudus %

219 260

3490

341 539

140 741

318 490

427 042

Veokijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus
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Maanteetranspordi Liit; 4. IHS Markit veoautode kogumüük (reaalne) 2021.

Juhtide puuduse mõju logistikale 
a. Maanteetransport on logistikatööstuse ja majanduse selgroog

Veoautovedu moodustab 75% Euroopa kaubaveo 
kogumahust1

Prognoositakse, et 2030. aastaks suureneb kaupade autoveo 
maht Euroopas 11%2

Veoautod veavad 85% kiiresti riknevatest toodetest, kõrge 
väärtusega kaupadest ja tervisetoodetest (nt vaktsiinid)3

Euroopas on kolm miljonit veokijuhti4

Kaupade autovedu moodustab 50% Euroopa kaubaveo 
kogutulust5

1

16 miljardit tonni

75%
autovedu

25%
muud 
transpordiliigid

2

3

4

567 miljardit USA dollarit

50%
autovedu

50%
muud 
transpordiliigid

Veokijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus
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Keskmine vanus

> 55 aastat

25–55 aastat

< 25 aastat

SaksamaaPrantsusmaa

Veokijuhid vananevad

• Rohkem kui kolmandik
veoautojuhtidest on üle 55-
aastased, kellest paljud lähevad
2026. aastaks pensionile,
mistõttu on vaja kiiresti katta
puudujääk ning võtta
kasutusele erinevad meetmed
uute juhtide meelitamiseks.

• Uute noorte juhtide arv ei ole
piisav, et korvata igal aastal
pensionile jäävate juhtide arvu.

Allikas: Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu riiklikud maanteetranspordiühendused.

Vanuseline jaotus 
Prantsusmaa, Saksamaa, Poola ja Rumeenia

Rumeenia Poola 

Veokijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus
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Ümberkujundamise võimalused naisveokijuhtide meelitamiseks

Allikad: 1. Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu riiklikud maanteetranspordiühendused; 2. Eurostat 2020 (transport ja ladustamine); 3. Eurostat 2020.

•

•

Ligikaudu 20% transpordi-
sektori töötajatest on naised 
(välja arvatud Rumeenias).

Üleminekuvõimalusi (näiteks 
bussijuhist veokijuhiks) tuleks 
edasi arendada, et meelitada 
naisi nende erinevatel 
eluetappidel.

Naisveokijuhid¹ versus naistransporditöötajad² ja aktiivne naiselanikkond³

5% 5%
2% 3% 1% 2%

26% 25%
21%

12%

21% 22%

49% 47% 47%
42%

45%
47%

0%
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40%

50%

60%

PRANTSUSMAA SAKSAMAA HISPAANIA RUMEENIA POOLA TAANI

% Naisveokijuhid % Naistransporditöötajad % Aktiivne naiselanikkond

Veokijuhi 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.

Juhi 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.

Veokijuhtide puuduse prognoos 2026. 
aastaks: prognoos põhineb 2021. aasta 
juhtide puudusel ja IHS Markitis 
saadaoleval kaubaveo 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.

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

Veokijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus

IRU
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Täielik aruanne: sisukord

Veokijuhi elukutse 
Euroopas: 
ligipääsetavus ja 
atraktiivsus

1. Juhtide puuduse kontekst

2. Veokijuhi elukutse ligipääsetavus

Praegused veokijuhi elukutse 
ligipääsetavuse takistused  

Võimalused: ligipääsetavuse parandamine 

Transpordiettevõtete ja riiklike ühenduste 
rakendatud lahendused ligipääsetavuse 
parandamiseks

3. Veokijuhi elukutse atraktiivsus

Veokijuhi 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.

IRU
teabe
tutvustus



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.
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@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.




