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Taust

Amet: TLÜ Eesti demograafia keskuse nooremteadur, 
geragoogika lektor, SHARE (Euroopa 50+ elanike uuring) Eesti 
projektijuht

Uurimisvaldkonnad: vanemaealiste õppimine, põlvkondade 
vaheline koostöö

Haridus: magistrikraadid matemaatikas (TÜ), pedagoogikas (TÜ) 
ja ärijuhtimises (EBS)

Konsultant teemadel “vanusevaled”
– põlvkondade vaheline koostöö kui ressurss
– teadmised normaalsest vananemisest kui sääst 
– võimete arendamine vanemas eas kui rõõm ja rahulolu



Miks selline teema?

Millised protsessid mõjutavad rahvastiku vananemist?  



Mida tähendab rahvastiku vananemine

Väikelaste ja eakate osakaal % (ÜRO) 1950-2050

Eestis: 5,6% ja 19%



Miks selline teema?

Millised protsessid mõjutavad rahvastiku vananemist?  

Kui palju on Eestis 
50–64aastaseid inimesi __
65+ vanuses inimesi __
55–64aastaseid inimesi, kes on tööhõives __

Oodatav eluiga 
sünnimomendil poistel __ , tüdrukutel __ 
50aastasel inimesel __ 
65aastasel inimesel __

Iga __ (mitmes) tööealistest (20–64) on vähemalt 50aastane?



Allikas: http://www.kogu.ee/pension-2050/



Miks selline teema?

Millised protsessid mõjutavad inimese vanuse suhtes tegelikkusele 
mittevastavate stereotüüpide kujunemist?  



Miks selline teema?

Millised protsessid mõjutavad inimese vanuse suhtes tegelikkusele 
mittevastavate stereotüüpide kujunemist?  

Kui 100 aastat tagasi oli 30aastaseid inimesi, kellel ka 

vanaema veel elas, 20%, siis nüüd on neid ___%

Muutunud on koosellumuse dünaamika 

Põlvkondade vaheline segregatsioon –

individualism

urbaniseerumine ja globaliseerumine

tehnoloogia areng

selektiivne ja kallutatud kommunikatsioon

Psühholoogilised (kaitse)mehanismid



Põlvkondade “ühine” elulemus
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Tervelt elatud eluaastad

EUROSTAT 2009

http://www.tlu.ee/et/uudised/3624/saja-aastane-tervitas-endisi-kolleege

http://www.tlu.ee/et/uudised/3624/saja-aastane-tervitas-endisi-kolleege


Näide 90ndate meediauuringust Ameerikas:

Vanemad mehed ilmusid juba sagedamini lugeja ette, 
kuid teatud toodete ja teenustega seoses kujutati neid 
haprate ja manduvatena (meditsiiniteenused, 
hambaravi, kindlustus, kõhulahtistid jm ravimid), 

samal ajal alkoholi, sigarettide, rekreatsioonitegevuste, 
masinate ja reisimisega seoses näidati neid 
elujõulistena.

Kommunikatsioon Milline on sõnum 
nooremale 
lugejale?

NB! vananemise  meediadiskursust ei loo ei vanad ise ega ka mitte noored, vaid 
diskursuse looja on keskealiste põlvkond.

Milline pilt tekib Eesti meedias 50-60aastasest inimesest? Millega ta oma päevi täidab? 
Millest ta mõtleb? Millega ta eristub?



Vanemas eas töö saamine on Eestis probleem

Allikas: Saarma, 2015

Ainult 13% töötavatest vanemaealistest arvas, et oma oskustele vastava töö ta leiab, kui 
ta töö praegu kaotaks. (Espenberg et al., 2012). 

Koondamine on 55+ rahvastikul põhjusena toodud 18%. (Philips in Sakkeus & Leppik, 
2016).

Keskmiselt jäädakse Eestis pensionile ___ -aastaselt. Tööturult lahkumine pigem 
ühekordne samm ehk tööturult jäädakse kõrvale püsivalt.

Arvutioskused on ennekõike neil, kellel on töökoht seda oskust nõudnud. 



Tööandja Töövõtja

Kuidas siis kujundada vanemaealistest arvestatav 

tööjõuressurss?



kronoloogiline – elatud aastate arv

füsioloogiline – bioloogilised muutused, mis mõjutavad 

füüsilise keha toimimist 

psühholoogiline – inimese enda subjektiivne hinnang enda 
võimete ja võimaluste kohta

– alaliik subjektiivne (ühik – sündmus)

sotsiaalne – kui vanaks peavad sind teised

funktsionaalne – toimetulek ühiskonnas toimingutega 

Erinevused kronoloogilise ja füsioloogilise vanuse vahel +/- 10 ehk 
kokku kuni 20 aastat

1. Unustame ära vanuse!



kronoloogiline 63

füsioloogiline  53–73

psühholoogiline 25–112

sotsiaalne 30–150

funktsionaalne 0–35

Vanemaealiste hulgas on vaid üks ühine omadus –

nad on äärmiselt erinevad

Vanusepõhine lähenemine.   _____________ lähenemine

NB! Kõrgema vanuse meeldetuletamine vähendab võimeid.

1. Unustame ära vanuse!



II eluetapp – tööiga – sõltumatu, kohustus ise endale elatist 
teenida, üldjuhul kohustused ka teiste ees

III eluetapp elukaares on kätte jõudnud siis, kui inimesel puudub 
sund käia tööl leivateenimise eesmärgil 
ja puuduvad ülalpeetavatega seotud otsesed kohustused, 
ning kestab kuni inimene muutub teistest sõltuvaks (Laslett)

2. Kõrvalseisjatel tuleb võtta ____ roll



3. Teadmised normaalsest vananemisest 

Mille poolest erineb vanemaealine õppija 
noorest õppijast ehk miks me kaldume arvama, et 
õppimisvõime vanusega väheneb?
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________



Õppimisvõime muutub 
normaalsel vananemisel:

Füüsiline jõudlus nõrgeneb
Kognitiivsed protsessid muutuvad aeglasemaks
Tähelepanu jagamise võime väheneb
Inimene muutub tundlikumaks väliste ärritajate suhtes 
Lühimälu nõrgeneb
Voolav intelligentsus (fluid intelligence) väheneb

aga ei kao!

Kristalliseerunud intelligentsus paraneb
Paraneb suhteline, dialektiline ja süsteemne mõtlemine
Paremaks muutub sõnavara ja jutustamisoskus 
Vähenevad (kaovad) äärmuslikud negatiivsed emotsioonid
Paraneb valmisolek ja soov kasutada õppimise aega õppimiseks

Suureneb vajadus turvatunde ja objektiivse suhtumise järele
jne jne





Tänan. 

Küsimused ja ettepanekud:

tiina.tambaum@tlu.ee

mailto:tiina.tambaum@tlu.ee

