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KES ON VANEMAEALINE  

 Eestis peetakse inimest „mitte enam nooreks” 42 
aasta vanuselt,  „vanaks”  62 aasta vanuselt  (Euroopa 

Komisjoni uuring  2012). 

 Tööhõiveuuringutes peetakse vanemaealisteks   

    55–64-aastaseid 

 Maailma Terviseorganisatsiooni vaatleb  
vanemaealistena üle 45-aastaseid inimesi 

 Demograafide jaoks algab ühiskonna vananemine 
kui  65+ inimeste osakaal on vähemalt 7%  (Eestis 
2012.a.  17  %)   

 



Eesti ühiskond vananeb (1) 

 Eestlaste keskmine vanus on 130 aasta jooksul kasvanud 
üle 16 aasta (23,5-lt 39,5-ni).  

 130 aasta jooksul on 65-aastaste ja vanemate elanike arv 
Eestis neljakordistunud. 

 130 aastat tagasi oli Eestis iga eaka kohta 5 last ja noort. 

 50 aasta eest oli iga eaka kohta 2 last ja noort. Praegu on 
eakate ja noorte arvud praktiliselt võrdsed. 

 



Eesti ühiskond vananeb (2) 

 Viimase 40 aasta jooksul on meil kahekordistunud 
85+ elanike osakaal. Täna sündinutest eestlastest 
elavad rohkem kui pooled enam kui 80-aastaseks.  
Demograafide hinnangul ootab  50-60 aastaseid  
ees veel keskmiselt 25—32 eluaastat.  

 Eesti rahvastik väheneb lähema neljakümne aasta 
jooksul ca 7% võrra. Eakate osakaal rahvastikus 
kasvab ca 24%-ni 

 20 aasta pärast elab Eurostati prognooside kohaselt 
Eestis üle 100 000 tööealise inimese vähem 

 

 



Vanemaealiste tööhõivest 

 Peamiseks indikaatoriks, millega Euroopa  Liidus jälgitakse 
vanemaealiste hõive muutusi,  on 55–64-aastaste tööhõive 
määr 

 Aastal 2001 seadis Euroopa Liit eesmärgi  saavutada 
vanemaealiste (55–64 a) tööhõive  määraks aastaks 2010 
50%.  

 Eesti ületas selle  eesmärgi juba 2002. aastal ning oli 
aastatel  2008–2009 riikide järjestuses Rootsi järel  teisel 
kohal. Majanduskriisi ajal aga olukord  muutus ning 2010. 
aastal langes Eesti  55,4 %-ga 6. kohale 



55–64-aastaste tööhõive määr 
Euroopas 2010. aastal 



Vanemaealiste tööhõive Eestis  

 Vanemaealiste arv  vanuses 55–64 on  166 206  

 Tööga  hõivatuid -  92 069 ehk 55,4%.  

 Töötuid -  8 928 ehk 5,4%. 

 Mitteaktiivseid - 65 209 ehk 39% 

 

   Hariduse mõju: 

 esimese haridustasemega tööhõive - 30%, 

 teise taseme haridusega - 54%  

 kolmanda haridustasemega 66%. 

 



Tööturult lahkujate keskmine vanus 
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Tööturult lahkujate keskmine vanus  

 Eesti inimesed  lõpetavad töötamise hilisemas 
vanuses,  kui seda tehakse enamikes teistes riikides. 

 Ainult Rootsis, Ühendkuningriigis, Hollandis 

 ja Küprosel on tööturult väljumise keskmine  iga veel 
kõrgem.  

 Teisalt on aga Eesti  meeste ja naiste tervislik 
seisund tunduvalt  halvem ning oodatav eluiga 
madalam, seda  eriti meeste puhul. 

 

    Allikas: Vanemaealised Eesti tööturul. Sotsiaalministeeriumi toimetised 
nr.4/2011  



Probleemid (1):  Tööturu riskigrupp 

 Tööd tuleb otsida pikalt : aasta ja kauem 

 Iga kolmas pikaajaline töötu on 50+ 

 82% töötutest on valmis tegema  tööd, mis ei vasta 
haridusele ja kvalifikatsioonile 

 Iga teine  töötu on nõus saama madalat, 
miinimumtasemel  brutopalka 

 50–64-aastaste keskmine palk ametialati  
moodustab 79% 25-49 aastaste keskmisest  palgast  

 



Ametiala ja netopalk  

Ametiala 25–49-aastased 50–64-aastased 

Hõivatute 

osatähtsus 

Keskmine 

netopalk 

Hõivatute 

osatähtsus 

Keskmine 

netopalk 

Seadusandjad, kõrgemad 

ametnikud, juhid, 

tippspetsialistid  

31,5 100 26,2 0,82 

Keskastme spetsialistid ja 

tehnikud, ametnikud 

20,5 100 16,5 0,79 

Teenindus- ja müügitöötajad 11,3 100 12,5 0,83 

Oskustöölised ja operaatorid 30,6 100 30,2 0,89 

Lihttöölised 6,1 100 14,6 0,70 

Kokku 100 100 100 0,79 



Probleemid (2): 50+ on tööandja jaoks 
riskantne tööjõud 

 Tööandjad eeldavad, et  eakatel töötajatel ei ole 
nüüdisaegseid teadmisi ja tööoskusi, nad ei suuda 

   intensiivselt töötada, ei ole piisavalt paindlikud, et 
tööelu muutustega kohaneda. 

 Sarnaste professionaalsete oskuste puhul 
eelistatakse vaba töökoha täitmisel  nooremaid 
kandidaate. 

 Mida vanem tööotsija, seda sagedamini tuleb leppida  
teisejärguliste  ja nö hädaabitöödega: valvur, 
koristaja, sanitar, garderoobitädi jne. 



Tööandjad ei ole valmis vanemaealiste 
rakendamiseks. Allikas RAKE,2012 

 82 protsenti tööandjatest ei ole hinnanud 
ettevõttes riske, mis kaasnevad sellega, et ühel päeval ei 
ole enam nooremaealisi töötajaid või töötajad on enamuses 
vanemaealised 

 Vaid väga vähesed ettevõtted kasutavad spetsiaalselt 
vanemaealiste töötajate hõives püsimisele 
suunatud meetmeid, pigem pööratakse tähelepanu 
kõikide töötajate töökeskkonna ergonoomikale või tehakse 
kohandusi juhtumipõhiselt. 

 Valdavad on  jäigad töötingimused, eriti tööaja 
valikul, kus 63% tööga hõivatud vastanuist see võimalus 
puudub. 

 

Allikas: RAKE uuring, 2012  



Probleemid (3):Piiratud võimalused ümber- 
ja täiendõppeks 

 Eestis investeeritakse väga tagasihoidlikult 
vanemaealiste töötajate tööturul hoidmisesse  
ümberõppe ja täienduskoolituse kaudu. 

 Tööandjad eelistavad  koolitada nooremat 
tööjõudu 

 Eeldatakse, et vanemaealiste koolitamine ei tasu 
ära (lahkuvad peatselt tööturult) 

 

 

 



 
55-74-aastaste osalemine koolitustel aasta 

jooksul, 2010 



Probleemid (4): Tervislik seisund 
Terviseprobleemidest tingitud piirangute esinemine 

vanusgruppide järgi (%) 2005-2011  

Vanus 

Piirangute 

esinemine 2005 2011 

55-64 

On suurel määral 

piiratud 15,5 9,7 

On mõningal 

määral piiratud 37,7 34,2 

Ei ole piiratud 46,8 56,1 

65+ 

On suurel määral 

piiratud 38,6 24,2 

On mõningal 

määral piiratud 38,9 43,7 

Ei ole piiratud 22,6 32,1 

 Allikas: Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring 
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Soome eksperdi hinnang (1) 

 Jyväskylä ülikooli professor Juhani Ilmarinen, kes 
on pikaajaliselt uurinud vanemaealiste töövõimet 
Soomes, aga ka teistes riikides,  on seisukohal, et 
enamikul vanemaealistest töötajatest on hea tervis ja 
piisav füüsiline võimekus.  

 Ilmarineni väitel  kasvavad vananedes vaimsed 
võimed. Näiteks paranevad vanusega strateegiline 
mõtlemine, nupukus, hoolivus, elutarkus, arutlus- ja 
ratsionaliseerimisvõime, oma elu juhtimine, terviklik 
taju ja keeleoskus.  



Soome eksperdi hinnang (2) 

 Soomes  vajab  iga kolmas 50–64-aastaste vanuserühma 
kuuluvatest meestest ja naistest oma terviseprobleemide  
tõttu kiirete kohanduste tegemist töökohal, et ennetada 
ennetähtaegselt pensionile jäämise ja  töövõimetuse riske. 
Peamised terviseprobleemid on luu- ja lihaskonnavaevused 
ning vaimsed häired. Ka on depressioon üks kõige 
sagedasemaid töövõimetuse ja ennetähtaegselt pensionile 
jäämise põhjuseid.  

 

 

 

    Juhani Ilmarinen (2012). Aktiivsena vananemise edendamine tööl. 
Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuur (tõlge eesti keelde) 

 



Probleemid (5):vanemaealiste negatiivne 
kuvand 

 Negatiivne suhtumine  sisendatakse meile varakult ja ka 
kooliõpikute kaudu.7.klassi Inimeseõpetusest võib lugeda  
55/60-75aastaste kohta järgmist:  

 Elatanuiga . Jõud hakkab kahanema. 
Õppimisvõime väheneb, mälu nõrgeneb, meeled 
nürinevad. Sellel eluperioodil tuleb loobuda tööst 
ja harjumispärastest elukorraldustest.  

 

 

 

 

 

 

Inimeseõpetus 7.klass..2009.  

 



Probleemid (6): Vanemaealisi võetakse ühtse  
massina 

 60 ja 90 aastane kuuluvad eri põlvkondadesse. 
Paljud 60-75 aastased  on terved, füüsiliselt tugevad, 
hea haridusliku ettevalmistusega.  

 Tänu meditsiinile, tervislikele eluviisidele  jms. 
võivad paljud 70-aastased lubada omale elulaadi, 
mida 30 aastat tagasi elasid 50-aastased.  

 

 

 



 
Lähiaja  eesmärgid(1) 

 Vajalik on riigi selge sõnum tööotsijatele 

 Olete oodatud tööturul, 

 Olete oodatud ümber- ja täiendõppes (mitte ainult 
väärikate ja kolmanda nooruse ülikoolides) 

 Teil on õigus uuele elukutsele, karjäärile, väärikale 
tööle 

 Inimesi ei saadeta võimalikult kiiresti 
(eel)pensionile, nad saavad ka pärast pensioniaega 
töötada 

 50+ inimeste konkurentsivõime suurendamisse   
tööturul  investeeritakse, neid valmistatakse ette 
pikemaks töökarjääriks. 

 

 



Lähiaja  eesmärgid(2) 
 Vajalik on riigi selge sõnum tööandjatele 

 Aitame maandada riske 50+ tööle võtmisel, 
töökohtade kohandamisel 

 Tööelu vajab tervikuna põhjalikku 
ümberkorraldamist, et ennetada vanemealiste 
varast tööturult lahkumist ja pikendada nende 
tööalase aktiivsuse perioodi. 

 Tööandjatel  tuleks rakendada  tööaja paindlikkust 
toetavaid meetmeid, nagu osaajatöö ja keskmisest 
lühemad tööpäevad.  

 

 

 



Tööandjate toetamine 

 Meeskonna koolitused, et valmistuda vanemaealiste 
tööle võtmiseks 

 Riskide hindamine, töökohtade ja töötingimuste 
kohandamine riskide ohjamiseks 

 Töötervishoiusüsteemi ümberkohandamine, 
vanemaealiste tervisliku seisundi järjepidev 
monitoorimine 

 Ümber- ja täiendõppe korraldamine koostöös 
haridusasutustega.  

 



Lähiaja  eesmärgid (3)  
Vajalik on riigi selge sõnum haridussüsteemile 

 50+ ümber- ja täiendõpe, ka uue kõrghariduse 
omandamine tuleb muuta lihtsalt kättesaadavaks 

 Elukestev tööalane õpe aitab olla tööturul 
konkurentsivõimeline, ühtlasi vähendab töötajate 
ebakindlust ja riski väheste teadmiste ning oskuste 
tõttu  töötuks jääda. 

 



Lähiaja  eesmärgid (4) 
50+ tervislik seisund tuleb võtta luubi alla 

 Vanemaealiste tööturul püsimiseks on väga oluline 
panustada tervishoidu, vanemaealiste tervislik 
seisund vajab pidevat järelvalvet, aga ka ravi ja 
taastamist 

 Soomes on 58% töökohtadest olnud kaasatud 
töötingimusi ja töötajate heaolu parandavatesse 
projektidesse. Töötervishoiusüsteemi 
ümberkorralduste abil  vähenes haiguslehtede arv 
24% ja tööõnnetuste arv 50% ning kulutused 
töövõimetuspensionitele langesid 40%.  

 

 



Lähiaja eesmärgid (5) 
 Mõtteviis vajab kardinaalset muutmist 

 Tuleb muuta  mõtteviisi , et    eakad  on valdavalt 
haiged, abitud ja mittevajalikud, kes on nooremale 
põlvkonnale suureks koormaks (pensionid, 
tervishoid)  ja kes midagi tagasi ei anna. 

 Vanemaealised ei ole tööturul saamatumad ja 
abitumad kui noored.  

 Vanemaealistel on tööturul  noorema põlvkonnaga 
võrreldes suuri eeliseid. 

 Vanemaealised on võimelised karjääriks ja  suurteks 
saavutusteks 



Soome kogemus  

 Soome  kavatseb 2015. aastal kaotada eelpensionid ja tõsta 
osalise pensioni saamiseks nõutava vanuse 61 eluaastale 
neile, kes on sündinud 1954. aastal ja pärast seda.  

 Soome rakendab paindlikku pensionilemineku iga vanuses 
62,4–68. Kauem töötamist stimuleerib töötatud 
aastaid arvestav võimalus saada tuntavalt 
kõrgemat pensioni. 

 Paindlik pensionilemineku iga on oluliselt kasvatanud 
vanemaealiste tööhõivet, samuti on töötajate 
vanaduspensionile jäämise keskmine vanus kasvanud 59,4 
aastalt 62,4-le.  



Hispaania , Hollandi, Belgia kogemus 

 Ettevõtted, kes sõlmivad  tähtajatuid lepinguid 
töötutega vanuses 55-65 saavad soodustusi 
sotsiaalmaksu tasumisel, 55% esimesel aastal ja 50% 
järgneval perioodil 

 Hollandis saavad tööandjad sotsiaalmaksu 
soodustusi, kui võtavad tööle inimesi vanuses 62+ 

 Belgias saavad tööandjad sotsiaalmaksu soodustusi, 
kui võtavad tööle inimesi vanuses  50 +, alates 
vanusest 57+ soodustused kasvavad 



Inglismaa kogemus 
 

 Ametlik poliitika vanuselise diskrimineerimisega 
tegelemiseks   

 Vanemaealisi töötajaid toetav kultuur 

 Töökoha terviseedenduse programmid ja riskide ohjamine 

 Paindlikud töötegemise võimalused 

 Koostöö tugevdamine võtmerolli etendavate instituutide, 
võrgustike ja ametitega 

 Töökoha arendamine, innovatsioon ja täiskasvanuõpe 

 Vanemad töötajad on pigem ettevõtjad 

 2/3 töötavad osalise tööajaga (alla 30 tunni nädalas) 
 

 



Tänan tähelepanu eest! 


