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ee uuring pakub mitmekii lgset

infot Eesti vanemaealiste elanike

sots iaal -maiandusl ikust  reaal -

susest v6rdluses teiste Euroopa ri iki-

dega. Tegu on ki. l l lalt mahuka kiisit-

lusuuringuga, millega kogutakse tea-

vet  vanemaeal is te terv ise,  tootamise.

pensioni le  iddmise,  vaba a ia tegevuse.

sotsiaalv6rgustike jm kohta. Uuringu

Eesti valimisse kuulub enam kui seit-

se tuhat inimest alates 50. eluaastast'

Kiisit luslained tehakse iga kahe aas-

ta jdrel ia see v6imaldab analti i isida

vananemisel toimuvaid muutusi nii

iiksikisiku kui ka iihiskonna tasandil.

Heidan siin pilgu vaid m6nele tee-

male mahukast analiiiisist, millega te-

geles paarkiimmend teadurit Tallinna

i.i l ikoolist, Tartu irl ikoolist, Tall inna

tehnikaii l ikoolist ia Tervise Arengu

Instituudist.

EESTI ETANIKUD

HINI'AUAD OMA TERUIST

sUBIEKTIIUSELT HALUAKS

Tartu i i l ikooli dotsendi Kai Saksa ja

emeriitprofessori Ene-Margit Tiidu

analiiiis nditas, et Eesti vanemaealis-

te subiekti ivsed tervisehinnangud on

uuringus osalenud 16 EurooPa ri i-

gist (nende seas 11 Lzidne-Euroopa ia
5 lda-Euroopa ri iki) halvimad. Oma

terviseseisundit ia mdlu hindas halvaks

Eestis kaks korda enam inimesi kui

osalenud ri ikides keskmiselt - Eestis

22,2"/o,mujal keskmiselt 10'7%. Ehk-

ki ka mitme uuritud obiektiivse tervi-

sen:i itaia (terviseprobleemide arv i le

ko lme ,  va lu  es inemine .  rav im i te  vd t -

mine, kde pigistusj6ud, s6nade meenu-

tamine) lzirgi olid Eesti vanemaealiste

keskmised nditajad riikide keskmisest

m6nev6rra madalamad' Polnud eri-

nevused siiski nii suured. Halvad sub-

lekti ivsed tervisehinnangud on osalt

i lmselt seotud k6rge depressiivusega'

Uuringus kasutatud testiga tuvastatl

v6imalik depressioon ligi 37%-l Eesti

vanemaealistest, mis oli ka uuringus

osalenud ri ikide seas k5rgeim. Kuid

arvatavasti pole ktisimus siiski vaid

masenduses. Uuringus m65deti nditeks

ka iihe minuti iooksul toolilt t5usmise

v6imet, mis s6ltub ialalihaste tugevu-

sest, liigeste liikuvusest ia tasakaalust'

Eesti vanemaealiste seas l igi 25'/" ei

suutnud minuti jooksul tooli lt vdhe-

malt 5 korda t6usta, see osatahtsus oli

taas i iks k6rgemaid, v6rreldes teiste

Euroopa riikide tulemustega.

T6OU6IMETUSPENSIONARE
oN SUHTELISELT PAL|U

Tallinna iilikooli Eesti demogtaafr'a-

keskuse doktorandi Lii l i  Abuladze

analiiiisist neihtub, et Eestis on igapde-

vategevuses tervise t5ttu piirangutega

r inimeste osatahtsus rahvastikus i iks

E,ttoopa k6rgemaid. SHARE and-
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metel oli 50-aastastest ja vanematest
i n imes res t  Ees r i s  i gapdeva tegevus te
oluliste piirangutega 2011. a 23,7"/o
ia 201 3 .  a  29 ,9" / "  .  Su u re tegev u spi i -
ranguga inimeste osatahtsus kajastub
ka suhteliselt suures tciov6imetuspen-
s iond r i de  a rvus .

Tall inna i i l ikooli professor Ellu
Saar ja tema juhendamisel magistri-
kraadi kaitsnud Gerti Karilaid-Vidder
heitsidki ldhema pilgu toov6imetus-
pensiondridele, vaadates mille poolest
nad te is test  pensionzi r idest  er ineuad.
Selgus, et sageli ei piirdu rciciv6ime,
tuspensiondride probleemid tervisega:
nende seas on v6rre ldes te is te pensio-
nisaajatega mdrksa rohkem iiksikuid,
alg- ja p6hiharidusega inimesi, l iht-
torj l isi ja neid, kes elavad maal. Eri
sotsiaalsete riskide kuhjumine osutab
aga, et plaanitud tciciv6imetusreform ,
ei saa t:ihendada vaid, et muuta tuleb I
toc ivo ime hindamist  ja  tooturuteenus-
te pakkumist, vaid reformi edu s6ltub. i
kuidas osatakse inimeste probleemi- I
de le  l dheneda  komp leksse l t .

PAt'UD UANEMAEALISEI'
TOOTAUAD
Kaia Phil ips Tartu i i l ikoolist leidis,
et vaatamata terviseprobleemide ja
tegevuspi i rangutega vanemaeal is te
suhteliselt k6rgele osarahrsusele teiste
ri ikidega v6rreldes, on Eesti vanema-
ealiste toohSive mddr k6rge. Samas
s6l tub h6ive vanemas eas tugeval t
har idustasemest .  K6rghar idusega
vanemaealiste hulgas on tcicil kaivate
osatdhtsus oluliselt k6rgem (50,7y"),
p6hiharidusega vanemaealisi tciotas
vaid 74,7o/". Uhtlasi on suhteliselt
palju vanemaealisi hdivatud tipp- voi
keskastme spetsialistidena. Tdhele,
panuvddrne on seegi, et peaaegu k6ik
vanemaealised tdritajad on oma tciciga :
r ahu l  l enam ku i  90%) .

Tall inna i i l ikooli teaduri Marge I
Undi, dotsent Kadri Tdhe ja Frankfur- ,
di nlikooli teaduri Kristina Lindeman- I
ni anali i i is nditas, et 50-aastastest ja l
Vanematest tcicitavatest inimestest iile i
607o kavatseb tocitamist idtkata ka

pensionieas, samas 28% sooviks 16-
petada tricitamise esimesel v6imalusel.
See nditab veihemasti, et soov ja plaan
vanemas eas td6tamist jdtkata on suu-

Toohdive mAdr
vanemas eas
sdltub tugevalt
haridustasemest,

rel osal olemas. T6si, k6rvutades neid
plaane viimasel kiimnendil pensionile
siirdunud p6lvkondade tegeliku tcio-
jdtukditumisega, ndeme, et praegused
50-aastased ja vanemad to6tajad on
v6rre ldes h i l ju t i  pensioni le  ld inud
p6lvkonnaga todjdtkamisplaanides
mdrksa optimistl ikumad.

KOLMANDIK UANEMAEALISI
LAHKUBTOOTURUTT
TOOTUSE T6TTU
Tal l inna i i l ikool i  teadur id Al lan
Puuri ja Lauri Leppik leidsid, et aas-
tatel 2002-2010 v anaduspensionile
jddnud meestest ja naistesr 33-46%
(s6ltudes aastast) jdtkasid todtamist
ka aasta pdrast pensioni meidramist,
kolmandik oli aga tootamise l6pe-
tanud juba vihemalt aasra enne, kui
pension mddrati. Vanemaealiste soo-
videsse ja plaanidesse teeb sageli kor-
rektuuri tervis, aga ka muutused ma-
janduses. V6rreldes teiste Euroopa
riikidega eristub Eesti sellega, et va-
nemas eas tciotuks jdimise t6ttu tdo-
turult lahkunute osakaal on k6rgeim,
kolmandikule on tciciturult lahkumine
sunnitud.

EESTTS ONPALIU
KODUOMANIKKE
SHARE poorab tdhelepanu ka vane-
maealiste sddstudele ja varale. Eesti
Panga anali iLiit iku ia Tall inna tehni-
kaii l ikooli doktorandi Orsolya Soo-
saare artikl ist i lmneb, et vanemaea-
lise elanikkonna majapidamiste va-
radest  kaalukaima osa moodustab

p6lvkonnad t66turul

koduomand.  Eest i  on r i ik ,  kus ko-
duomanike osatehtsus on k6rge -
85%o vanemaealistest leibkondadest
on oma kodu omanikud. K6rge on ka
pangakontot omavate vanemaealiste
osakaal  (u 90" / " ) ,  ent  vanemaeal is-
te snidstud on Eestis siiski suhteliselt
vdikesed. Keskmise leibkonna finanrs-
vara piirdub paari kuu sissetulekuga,
valdavalt hoitakse seda arveldus-
kontol.

1 LIGIPOOTEIIUANEMA.
I EALISTEST POIE ARUUTIT
; KASUTANUII
I Tiina Tambaum Tallinna iilikooli de-
' mograafiakeskusest vaatles Eesti va-
I nemaealiste internetikasutust. Selgus,
i et vaatamata eduka e-ri igi kuvandile
, ei ole peaaegu pooled S5-aastastest
, ja vanemaist elanikest arvutir kunagi

kasutanud. Neid, kes arvutit ei kasu-
i ta, on rohkem ii le 75-aastaste, alg- ja
I pShiharidusega inimeste, i iksielavate,

mrt terc ic i tavate ja  tegevuspi i ranguga
; inimeste seas. Siiski, ka 55-64-aastas-
I te vanuseriihmas pole arvutit kunagi
I kasutanud ligi igas neljas inimene. Kui

suurele osale elanikest pole veebi kau-
' du levitatav info la e-teenused arvuti
I algoskuste puudumise t6ttu kdttesaa-
i davad, on see Eesti kui infoiihiskonna
I teel mdrkimisvddrne arengutakistus.
; SHARE nditab kti l lalt i lmekalt, et
I pilt Eesti vanemaealiste eluolust on
i kirju ning olukord eri vanuse - ia ha-
: ridusriihmiti kiillalt erinev. Vanema-
,  eal is te le m6eldud teadmistep6hise

po l i i t i ka  ku jundamise l  t u l eks  kesk -
, miste nditajate k6rval pcicirata hoo-
, likalt tdhelepanu ka riihmadevahelis-
, tele erinevustele, et sotsiaalpoli it i l ised
i taotlused ei p6rkuks reaalsuse piiran-
l gutega.<,*
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