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Uuringu teemad ja andmete kogumine
Uuringu teemad:
 Vanemaealised ja nende leibkonnad
 Töötamine ja teiste abistamine
 Haridus ja enesetäiendamine
 Elamistingimused
 Tervis ja liikumispiirangud
 Sotsiaalteenused
 Ühiskondlik aktiivsus ja vaba aeg
 Elukvaliteet
 Majanduslik toimetulek
 Uuringu teemad järgivad Aktiivsena vananemise arengukavas toodud olulisi teemasid.
Andmete kogumine:
 Sihtrühm: 50-aastased ja vanemad Eesti elanikud, kes elavad tavaleibkondades (üldkogumi suurus 499
464 inimest; ESA 01.01.2015)
 Valim: 1384 vastajat
 Küsitluse aeg: mai-juuli 2015
 Meetod: silmast-silma intervjuud vastajate kodudes
 Kordus 2009. aastal läbi viidud analoogsele uuringule, kuid hõlmab lisaks 75+ vanuserühma ja uuritavaid
teemasid on laiendatud.
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Eesti vanemaealised on küll tööelus aktiivsed, kuid tööturult
väljalangemist tuleks veelgi ennetada
 Töötamise tõenäosust selgitavad:
 Vanus
 Kodakondsus
 Haridus
 Loobumine teistest tegevustest
hooldamise tõttu
 Puue, pikaajaline terviseprobleem
 Rahulolu eluga
Sobiv töö ja töötingimused:
 Ligi kümnendik tasustatud või tasustamata töö
tegijatest hindab töötingimusi vajadustele
mittevastavaks
 45% vanemaealistest leiab, et vanuse tõttu on piiratud töökoormus
 22% vanemaealistest et vanus piirab või piiraks tehtava töö liiki.
 Lisaks vajadus töö ja kodu vahel liikumise ja töökorralduse kohandamiseks
 Suuremal määral on neid järgmistes rühmades:
 Puudega vanemaealised
 Eakamad
Järeldus: Vanemaealiste tööturul hoidmiseks ja sinna naasmise soodustamiseks peaks riik peaks aktiivsemalt
teavitama töösuhte osapooli vananemisega kaasnevatest erivajadustest ja tööjuhtimise praktikatest.
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Vanemaealistel on ühiskonnas oluline roll lähedaste abistamiselhooldamisel, samas mõjutab see koormus nende aktiivsust teistes
elusfäärides
 Viiendik hooldab-abistab oluliselt aega nõudval määral s.o. ~95 000 inimest
 Aega nõudval määral hooldavad ennekõike tööeas vanemaealised - 25%

Hooldamise-abistamise koormus
20 või enam tundi nädalas
10-19 tundi nädalas
alla 10 tunni nädalas
ei oska öelda/keeldus
KULUTAB OLULIST OSA AJAST
HOOLDAMISELE-ABISTAMISELE

52
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 Neist, kes abistavad/hooldavad on viimase 1-2 aasta jooksul:
 2% vähendanud töökoormust ( 3% tööeas vanemaealistest ehk ~5300 inimest)
 1% vahetanud töökohta (1% tööeas vanemaealistest ehk ~2300 inimest)
 1% loobunud töölkäimisest (1% tööeas vanemaealistest ehk ~3500 inimest).
 14% on saanud vähem puhata, suhelda, veeta vaba aega oma huvide kohaselt
 Ligi kümnendik tööeas vanemaealistest ei tööta, kuna hooldavad puude või terviseprobleemiga last või
täiskasvanut või hoolitsevad laste eest
 Kümnendik hooldajatest-abistajatest vajab koorumuse leevendamiseks teenuseid ja toetusi
Järeldus: Vajalik võib olla suurendada teenuste pakkumist. Oluline on läbi mõelda, kuidas jõuaksid teenused
just nendeni, kes neid kõige enam vajavad. Samas tuleb vältida olukorda, kus teenuseid saab inimene, kelle
puhul piisab lähedaste abist tema toimetuleku toetamisel.
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Sotsiaalteenuste nõudlus võib ületada pakkumist, samas neid
taotletakse vähem kui vajatakse
Enim tuntakse puudust…

Koduteenus

29%

Sotsiaaltransport

23%

Isiklik abistaja

14%

Sotsiaalnõustamine

13%

Eluruumi kohandamise teenus

7%

Rehabilitatsiooniteenus

6%

 16% huvitatud häirenuputeenusega
liitumisest
 Ennekõike 80+
 36% huvitatud teleteenustest
 Tööealised, haritumad, hea tervisega

 Vajalikke teenuseid ei saada kuna:
 Puudub vajalik info (25%)
 KOV ei võimalda (15%)
 KOV-ilt ja selle sotsiaaltöötajalt eeldatakse suuremat initsiatiivi
 12% eeldasid, et sotsiaaltöötaja pöördub nende poole, kuid vaid 3% puhul see nii ka oli.
 Vaid 20% leiavad, et KOV pöörab vanemaealistele piisavalt tähelepanu
 Vanemaealiste vajaduste kaardistamine
 Informatsioon teenustest ja nendega seotud muudatustest
Järeldus: Teenuste vajaduse kaardistamine. Teenuse osutajad peavad tõhusamalt viima informatsiooni
teenuste kohta sihtrühmadeni ning samas pöörates täpsemalt tähelepanu teenuste
kvalifitseerumistingimustele.
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TÄNAME!
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50-aastased ja vanemad – kes nad on?

SUGU
mees
naine

Kõik
vastajad:
vanus 50+
40%
60%

Vanus 50-74
43%
57%

HARIDUSTASE
esimene
teine
kolmas

17%
44%
39%

11%
47%
42%

STAATUS
töötav tööealine
mittetöötav tööealine
töötav pensioniealine
mittetöötav pensioniealine

33%
11%
12%
44%

43%
14%
14%
29%

PEREKONNASEIS
Vallaline
Abielus/kooselus
LEIBKONNALIIKMETE ARV
1
2
3
4 või enam liiget
PEAMINE KODUNE KEEL
eesti
muu
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39%
61%
30%
50%
12%
8%
67%
33%

32%
68%
24%
53%
13%
10%
65%
35%

Vanus 75+
28%
72%
38%
34%
28%

6%

 Krooniline haigus 60%
 75+ vanustest 78%
94%

63%
37%
49%
40%
7%
4%

25%

 Enesehinnanguline tervis pigem
hea või ei hea ega halb
 Hea 37%
 Halb 24%
 50-74 seas positiivsed hinnangud
kasvanud

75%

 Terviseprobleemist tingitud
piirangud igapäevategevustes:
 Viiendik 50+
 Üle kolmandiku 75+
 Ametlik puue 23%
 Tavategevustes tingib olulisi
piiranguid ennekõike krooniline
haigus, pooltel ka puue.
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Osalemine tööturul
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Vanemaealiste turvalisus tööturul
Ma võin järgneva 6 kuu jooksul kaotada oma töökoha

 22% vanemaealistes võib enda hinnangul
järgneva 6 kuu jooksul kaotada töö. Suuremal
määral on neid järgmistes gruppides:
 vanemad
 muu koduse keelega
 madalama haridustasemega
 puudega
Kui ma peaksin oma praeguse töö kaotama või sellelt
lahkuma, oleks mul lihtne leida sarnase palgaga tööd

 33% usuvad, et kaotades oma praeguse
töö, oleks neil lihtne leida uus töö
 optimistlikumad on tööealised
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Sobiv töö ja sobivad töötingimused

 Ligi kümnendik hindab töötingimusi
vajadustele mittevastavaks
 45% hindab, et vanuse tõttu on piiratud
töökoormus
 17%, et vanus piirab või piiraks tehtava töö
liiki.
 Suuremal määral on neid järgmistes
rühmades:
 Puudega vanemaealised
 Eakamad
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Töötamise jätkamine
 76% tasustatud või tasustamata tööd
tegevatest vanemaealistest kavatseb
vanaduspensioniea saabudes töötamist
jätkata.
 Töötamist plaanivad jätkata enam
 Mehed
 Eesti keelt kõnelevad
 Nooremad
 Kõrgema haridusega
 Parema tervisega, puudeta
 Parema sissetulekuga (tagab toimetuleku,
võimaldab säästa)

Vanaduspensionieas töötamise jätkamise põhjused
Kardan, et pension ei võimalda ära elada

68%

Soovin säilitada elustandardit

50%

Soovin ühiskonnas aktiivselt edasi tegutseda

36%

Et oleks tegevust

31%

Soovin säilitada sotsiaalset staatust

30%

Näen selles võimalust eneseteostuseks

30%

Muu

2%

Ei oska öelda

2%

Praegustest vanaduspensionäridest :
 61% on läinud pensionile tähtaegselt,
 12% on seda edasi lükanud.
 26% on pensionile läinud enne
vanaduspensioniea saabumist sh. 12%
ennetähtaegselt, tulenevalt
• Tervisest, puudest
• Suutmatusest uut tööd leida
• Soodsast pensionist
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Tööealiste mittetöötamise põhjused
 Tasustatud või vabatahtlikku tööd ei tee 54%
 sh. 24% tööealistest
 sh. 78% pensioniealistest
58%

Enda terviseprobleem, vigastus või puue

45%

Ei ole leidnud tööd, sobivat tööd (kuigi sooviks)

18%

Olen seadusjärgsel pensionil
Vajadus hooldada puude/terviseprobleemiga
last või täiskasvanut; hoolitseda laste eest

8%

Soovin lihtsalt viibida rohkem koos lähedaste inimestega

3%

Olen materiaalselt piisavalt kindlustatud, ei vaja praegu tööd

3%

Olen kaotanud motivatsiooni tööl käia

2%

Ootan tööhooaja algust

2%

Ei tahtnud pärast eelmist töökohta kohe uut tööd

2%

Muud isiklikud või perekondlikud põhjused
(elukoha vahetus, vajadus hoolitseda pere eest)

1%

Muu
ei oska öelda/keeldus

© TNS 2015

7%
1%
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Tööle tagasipöördumine


Tööealistest mittetöötavatest inimestest on valmis tööle tagasi pöörduma 58%.
Soovib tööle tagasi pöörduda (2015)
Soovib tööle tagasi pöörduda (2009)

60%
61%

informatsioon pakutavatest töökohtadest
ümberõpe uue elukutse saamiseks
sobiva töökoha leidmise oskused
täiendõpe viimati omandatud elukutsel töötamiseks
minu vajadusteks sobiva töökoha kohandamine
tööle kandideerimise oskused
nõustamine
muu
ei oska öelda
keeldus
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22%
22%
22%
20%
14%
16%
13%
9%
7%
12%
11%
9%
9%
16%
4%
2%
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Hoolduskoormus ja selle mõju

© TNS 2015

Vanemaealiste enesehinnanguline
hoolduskoormus

 teiste inimeste ära kuulamine, neile nõu
andmine
 teiste inimeste aitamine vastavalt oma
võimalustele
 pensionieas või puudega inimestele seltsi
pakkumine
 pensionieas täiskasvanute hooldamine puude
või terviseprobleemi tõttu
 terviseprobleemiga tööealise inimese
hooldamine
 puudega tööealise inimese hooldamine
 puudega lapse hooldamine
 laste hoidmine
 Muu kohustus

© TNS 2015

15

Pooltel hooldajatest-abistajatest on kõrge hoolduskoormus
% neist, kellelt hooldamine võtab olulist osa ajast

20 või enam tundi nädalas

10-19 tundi nädalas

KOKKU

alla 10 tunni nädalas

52

ei oska öelda/keeldus

14

Puudega tööealise inimese hooldamine

25

9

87

13

Terviseprobleemiga tööealise inimese hooldamine

78

12

Pensionieas täiskasvanute hooldamine puude või
terviseprobleemi tõttu

76

15

Laste hoidmine

66

Muu kohustus

66

Pensionieas või puudega inimestele seltsi pakkumine

11

53

Teiste inimeste ära kuulamine, neile nõu andmine

20%

10

20
18

19

42
0%

16

22

57

Teiste inimeste aitamine vastavalt oma võimalustele

7 1

34

59

Puudega lapse hooldamine
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Hoolduskoormuse mõju töötamisele, vabale ajale, suhtlemisele
Neist, kes abistavad/hooldavad on viimase 1-2 aasta jooksul:
 2% vähendanud töökoormust ( 3% tööeas vanemaealistest ehk ~5300 inimest)
 1% vahetanud töökohta (1% tööeas vanemaealistest ehk ~2300 inimest)
 1% loobunud töölkäimisest (1% tööeas vanemaealistest ehk ~3500 inimest).
 8% tööeas vanemaealistest ei tööta, kuna hooldavad puude või terviseprobleemiga last või täiskasvanut
või hoolitsevad laste eest
Hooldus- ja abistamiskoormuse mõju vaba aja veetmisele ja suhtlemisele

Kõik

86%
84%

Ma ei ole pidanud millestki loobuma
Mul on olnud soovitust vähem aega, et lihtsalt omaette puhata või magada

Vanus 50-74

9%
10%

Olen tegelenud soovitust vähem oma huvialade või hobidega

7%
8%

Olen veetnud soovitust vähem aega koos oma sõprade ja tuttavatega

6%
7%

Mul on olnud soovitust vähem aega, et iseenda eest hoolitseda

6%
7%

Olen veetnud soovitust vähem aega koos teiste pere- või leibkonnaliikmetega

5%
6%

14%

 Hooldamise tõttu on millestki pidanud loobuma tõenäolisemalt naised, suurema hoolduskoormusega,
puudeta, suuremates leibkondades elavad, väheste leibkonnast väljas elavate lähedaste isikute ja suurema
koormusega töötavad vanemaealised.
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Vajadus sotsiaalteenuste järele
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Vajadus sotsiaalteenuste järele
Kõik

9%
7%
Tervis 1%
2%
muu 1%
1%
toetus 1%
1%

Vanus 50-74

Koduteenus
Sotsiaaltransport

Sotsiaalhoolekanne

ei vaja teenuseid

29%

12%

23%

Isiklik abistaja

14%

Sotsiaalnõustamine

13%

Eluruumi kohandamise teenus

7%

Rehabilitatsiooniteenus

6%

Mõni hooldusteenus

4%

Päevakeskus

4%

Psühholoogiline nõustamine

3%

Koduteenus või isiklik abistaja teisele pereliikmele

3%

84%
86%

3%
3%
keeldus 1%
0%

ei oska öelda

Abivahend 2%

 Suurema tõenäosusega vajavad täiendavat teenust
juba teenuseid kasutavad, puudega, kõrgemalt
haritud, vähem hõivatud vanemaealised

Sotsiaal- või munitsipaalkorter

2%

Võlanõustamisteenus 1%
Häirenuputeenus 1%
Teleteenus 1%
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Häirenuputeenusega sooviks ennekõike liituda 80+ earühm
 Häirenuputeenuse käigus paigaldatakse inimese eluruumidesse seadmed, mille abil saab ta vajadusel
kutsuda abi või mis reageerivad inimese liikumisele ja annavad abistajale teate ootamatu abi
vajadusest.
On liitumisest huvitatud

KOKKU 50+

16

KOKKU 50-74

14

VANUS
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 ja vanemad

10
15
15
14
16
20
24

ENESEHINNANGULINE TERVIS
hea või väga hea
ei hea ega halb
halb või väga halb

9

AMETLIK PUUE
jah
ei

13
0
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Teleteenustest on huvitatud umbes kolmandik vanemaealistest
On teleteenustest huvitatud praegu või edaspidi

KOKKU 50+
50-74
VANUS
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 ja vanemad
HARIDUSTASE
esimene
teine
kolmas
STAATUS
Töötav tööealine
Mittetöötav tööealine
Töötav pensioniealine
Mittetöötav pensioniealine
ASULATÜÜP
Tallinn
muu linn
maa
ENESEHINNANGULINE TERVIS
hea või väga hea
ei hea ega halb
halb või väga halb
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36
40
49
44
45

29
27
21
18
21

33

45

48
39
42
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Teleteenused, mis huvitaksid
Tervis, terviseprobleemid,
terviseinfo
Suhtlemine, vestlusringid, võimalus
küsida nõu
Info, uudised, päevakajalised
teemad
Arsti konsultatsioon, arstile aja
panek

28

13%
13%

11%

Võimlemine

7%

Sotsiaalteenused, suhtlemine
sotsiaaltöötajaga, sotsiaalteemad

5%

Mälutreening

3%

Arsti, kiirabi kojukutsumine

2%

Vastavalt vajadusele

1%

Muu
41
35
31

21%

5%
44%

ei oska öelda
keeldumine

4%

40
36
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Vanemaealised eeldavad sotsiaaltöötajatelt suuremat initsiatiivi

 13% vanemaealistest on viimase 12 kuu
jooksul ise pöördunud mõne KOV töötaja
poole.
 12% eeldasid, et sotsiaaltöötaja pöördub
nende poole, kuid vaid 3% puhul see nii ka
oli.
 75+ eeldas pöördumist 22%

jah, kuna vajasin tema abi
jah, kuigi ma otseselt ei vajanud tema abi
ei, kuigi oleksin tema abi vajanud
ei, sest ma ei vajanud tema abi
KOKKU 50+ 32 9
50-7422 7
75+ 7 3 15

VANUS
50-541
15
55-5911 7
 Omal initsiatiivil on sotsiaaltöötaja pöördunud
60-6421 8
5% poole vanemaealistest (viimane 12 kuud)
65-69 31 7
 80+
70-74 3 5 10
 Maaelanikud
75-79 5 3 13
 Halb enesehinnanguline tervis
80 ja vanemad 9 2 17
 Ametlik puue
0%
20%
 Olulised tegevuspiirangud
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KOV-ilt oodatakse sotsiaalteenuste üldise korralduse parandamist
 Elukohajärgne omavalitsus pöörab vanemaealiste toimetulekule ja
ühiskonnaelus osalemise võimalustele tähelepanu…
 ..piisavalt – 20%
 …mõningal määral – 22%
 …ebapiisavalt – 19%

Nimetasid
sotsiaalhoolekannet

Kõik vastajad

Sotsiaalhoolekanne
Toetused, soodustused

üldine sotsiaalteenuste
korraldus vajab parandamist

13%
6%

Küttepuude
ostmine,
toetusselle2%
Küttepuude
ostmine,
toetamine

51%

Koduteenus

18%

Sotsiaaltransport

17%

Töö

1%

Mõni hooldusteenus

8%

Tervis

1%

Isiklik abistaja

8%

Teenuste kohta rohkem infot

1%

Eluruumi kohandamise teenus

Ühistranspordi parem korraldus

1%

Abivahend

Soodne või tasuta ühistransport

1%

3%
1%

Psühholoogiline nõustamine 1%
Vanemaealiste meelest võiks KOV:
 Kaardistada inimeste vajadused.
Omavalitsus peab informeerima eakaid
muudatustest.
Toiduabi 1%
1%
Päevakeskus
 Kommunikatsioon ja info.
Muu
5%keegi vähemalt informeerima,
1%
Sotsiaalnõustamine
 Kui inimene jääb invaliidiks,
peaks
kust abi saab.
 Rohkem huvi
tunda
vanurite
vastu ja hoolida.
KOV
abistab
piisavaltvajaduste
1%
Võlanõustamisteenus 1%
 Nad võiksid rohkem huvi tunda eakate vastu, külastada neid ja küsida kas nad tulevad toime või vajavad abi .
ma ei vaja
abirohkem
ega teenuseid
4% sest inimesed, kes abi vajavad
 Märkama
peaks
abivajajaid,
on tagasihoidlikud,
0,6%eriti vanurid.
Hooldusvahendid
 Üksi jäänud vanureid võiks tihedamini ja paremini aidata

ei oska öelda

keeldus vastamast
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59%

9%

Häirenuputeenus 0,5%

Rehabilitatsiooniteenus 0,5%
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Rahulolu eluga ja kaasatus ühiskonda
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Vanemaealised on küll eluga rahul, ent tunnevad end ühiskonna
otsuste tegemisest kõrvalejäetuna
6-pallisel skaalal, kus 1 - mitte kunagi…6 – väga tihti
KOKKU 50-74 (2015)
KOKKU 50-74 (2009)

KOKKU 50+ (2015)

Mul jätkub piisavalt energiat, et
teha vajalikke igapäevatoiminguid

4,6

4,8
4,6

Mul on aega tegeleda mind
huvitavate asjadega

4,6

4,6
4,7

Olen eluga rahul

4,5
4,6

4,4

6-pallisel skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse …6 – nõustun täielikult
KOKKU 50+ (2015)

Aktiivsena vananemist toetavaid hoiakuid tuleb Eesti
ühiskonnas senisest aktiivsemalt kujundada

KOKKU 50-74 (2015)

5,1

5,0

Tunnen, et suudaksin panustada ühiskonda rohkem
kui mulle praegu antakse võimalust seda teha

3,0

Minu eakaaslasi kaasatakse ühiskonna erinevate
otsuste tegemisse piisavalt

3,0

3,2
3,2
3,2

VEU 2015
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Vanemaealiste aktiivsuse tüübid
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Trendid 2009-2015 vanuserühmas 50-74
 Kõrgema haridustasemega põlvkond:
 esimese taseme haridus on 11% vs 18%, kolmanda taseme haridus 42% vs 34%
 Parema enesehinnangulise tervisega põlvkond:
 Enesehinnanguline tervis hea: kasv 32%-lt 43%-le
 Kasutavad enam internetti sh. kasutavad enam e-teenuseid (internetipank, digiallkiri, ehääletamine)
 62% 50+ ja 75% 50-74 saab kasutada internetiühendust arvutis või nutitelefonis. 2009.
kasutas internetiühendust 41% vanusrühmast 50-74.
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