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Euroopa vananevate ühiskondade oluline riskitegur on tööealise
elanikkonna kiire vähenemine ja sellega kaasnev töötajate puudus.
Tööturuolukorra tõsidust võimendab ka see, et paljud eakad
eelistavad tööturult lahkuda juba enne ametlikult kehtestatud
pensioniea saabumist. Siinne analüüs on ülevaade sellest, milline on
vanemaealiste tööturukäitumine ja millised tööturult taandumise
põhjused ning mida peaks tegema selleks, et eakate tööelu jätkuks
ka pärast pensioniikka jõudmist.
Sissejuhatus
Rahvastikuprotsessid mõjutavad otseselt olukorda tööturul, seda eeskätt tööjõu pakkumise
kaudu. Üks peamine Eesti tööturu olukorra arengut takistav tegur on rahvastiku kiire
vananemine, mistõttu väheneb lähiaastatel tunduvalt tööealiste inimeste arv ning
suurenevad pensioni- ja tervishoiusüsteemi kulutused. Enamikus Euroopa riikides (sh ka
Eestis) on pensioniiga meestel vahemikus 62–65 aastat ja naistel 60–65 aastat. Sellele
vaatamata on vanemaealise tööjõu hõivemäär paljudes Euroopa riikides suhteliselt madal,
seda tänu heldele sotsiaalkaitsesüsteemile, sh ennetähtaegselt pensionile jäämise üsna
piiramatutele võimalustele. Eesti on siiani olnud positiivne erand, kus 55–64-aastaste
tööhõive määr oli 2007. aastal 60% (Statistikaameti … 2009). Võimalus ennetähtaegselt
vanaduspensionile jääda on Eestis kehtinud kümmekond aastat, kuid sellega kaasneb mitu
olulist piirangut, mistõttu on see kujunenud majandusliku toimetuleku leevenduseks pigem
pikka aega tööta olnud eakatele.
Vanemaealiste tööjõu pakkumist iseloomustav indikaator on eakate tööturult taandumine
(retirement), millel võib olla mitu väljundit: pensioniikka jõudmine, vabatahtlik töölt lahkumine
enne pensioniea saabumist (sh ennetähtaegsele pensionile siirdumine) ja eakate sunnitud
töölt lahkumine (sh diskrimineerimise tõttu) (Lumstaine ja Mitchell 1999: 3263). Ennetamaks
elanikkonna vananemise negatiivset mõju tööturule ja kogu ühiskonna heaolule, pööratakse
järjest enam tähelepanu eakate tööelu pikendamise soodustamisele. Samas on tähtis
eakate tööturukäitumist mõjutav tegur ka vanemaealise tööjõu nõudlus, mis sõltub oskuste
vajadusest kiiresti muutuval tööturul. Vähemtähtsad ei ole ka sotsiaalkindlustussüsteemist
lähtuvad tegurid, eeskätt pensionisüsteemi korraldus ja finantsiline jätkusuutlikkus. Selle
analüüsi eesmärk on anda ülevaade vanemaealiste tööturukäitumisest, pensionisüsteemide
korraldusest ja tööturult taandumise põhjustest nii Eesti kui ka teiste riikide kogemustest
lähtuvalt. Nende küsimuste analüüsimisel on kasutatud teemakohast statistikat ja uuringute
tulemusi ning Eesti ja Euroopa sotsiaalteadlaste artikleid.

Elutsükli muutused vananevas ühiskonnas
Euroopa riikides (sh Eestis) on olulisemaid probleeme rahvastiku vananemine, mille põhjus
on eelkõige vähenenud sündimus ja pikenenud keskmine eluiga. Et rahvastik vananeb, siis
väheneb paljudes Euroopa riikides tööealiste inimeste arv, mistõttu on riigid sunnitud
reformima oma sotsiaalkaitsesüsteeme ning leidma võimalusi, kuidas eakat tööjõudu kauem
tööturul hoida. Samal ajal ei näita ka rahvastikuprognoosid demograafilise olukorra
paranemist. Vanemealiste inimeste osatähtsus rahvastikus suureneb märgatavalt. Aastaks
2050 prognoositakse kõige arvukamateks vanusegruppideks 60–64-, 65–69- ja 55–59aastaseid. Seega väheneb selle sajandi esimesel poolel märgatavalt Eesti rahvaarv,
suureneb üle 65-aastaste ja väheneb tööealiste osatähtsus rahvastikus (Leetmaa, Võrk ja
Kallaste 2004: 8–11). Sellega kaasnevad ka vananevale ühiskonnale iseloomulikud elutsükli
muutused.
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Traditsiooniline elutsükkel kätkeb kolme perioodi: haridussüsteemis osalemine, tööelus
osalemine ja tööturult taandumine. Elutsükli perioodilisust ei saa iseloomustada üksnes
erineva poliitika sotsiaalse ja kultuurilise väljundi põhiselt, sest sellele lisanduvad inimeste
individuaalsed elukorraldusmudelid ehk see, milliseid valikuid nad oma elu jooksul teevad.
Et tööeluperiood hõlmab inimeste elust valdava osa, tähtsustuvad eriliselt sel perioodil
tehtavad valikud, mis omakorda võivad sõltuda ühiskonnas toimivatest sotsiaalmajanduslikest tingimustest, institutsionaalsest korraldusest ja kultuurilisest ideoloogiast.
Seega mängivad tööturult taandumise valikutes tähtsat rolli tööturu olukord (tööjõu- või
tööpuudus), sotsiaalkaitse korraldus (tööturuinstitutsioonide pädevus ja võimalused
tööpuuduse leevendamisel, pensioniskeemide finantsiline jätkusuutlikkus), töö väärtustamine, meeste ja naiste võrdsed võimalused tööturul, eakate tööelu pikendamise meetmed
ning palgatöö asendamine vabatahtliku tööga (de Vroom 2001: 1–3).
Eakatest kõige rohkem
eluga rahul 60–69aastased, enamikul
neist on turvaline ja
kindlustatud
pensionipõlv

Tähelepanuta ei saa jätta ka eakate individuaalseid valikud, mis põhinevad nende
väärtushinnangutel ja eluga rahulolu suurendamise taotlustel. Euroopas korraldatud
õnneuuringud näitavad, et keskealised (40–49-aastased) on teiste vanuserühmadega
võrreldes vähem õnnelikud, sest neil on kõige enam igapäevakohustusi ja muresid.
Keskealiste õnnetunnet vähendab ka igapäevaelu pingetest tekkinud stress ja läbielatud
lahutused. Eakate vanuserühmadest on kõige rohkem oma eluga rahul 60–69-aastased,
kellest enamik naudib turvalist ja kindlustatud pensionipõlve. Mida suuremad on
sissetulekud, seda enam ollakse oma eluga rahul, sest hästikindlustatud pensionäridel on
piisavalt aega elu nautimisele pühenduda — tegeleda hobidega, reisida, suhelda
sõpradega.
Kuid samas vanuserühmas on ka neid, kelle õnnetunnet vähendavad sotsiaalne isoleeritus,
üksindus ja halb tervis. Üle 70-aastastel ilmnevad üldjuhul terviseprobleemid ja saabuva
surma kartus. Uuringud näitavad, et üle 70-aastased on siiski rohkem oma eluga rahul kui
50–59-aastased, kellest enamik peab tööl käima, kuigi seda enam teha ei sooviks.
Vanemealiste rühmade hinnangutes on eluga rahulolu faktoritest esikohal pere, sõbrad ja
vaba aeg. Töö on selles pingereas neljandal kohal (Lelkes 2008: 1–15). Järelikult kinnitavad
õnneuuringute tulemused eakate töötajate valikuid võimalikult vara tööturult taanduda, et
väljateenitud jõudeaega nautida.
Euroopas tehtud tööturu-uuringud näitavad, et struktuursed muutused tööturul ja
paindlikkuse suurenemine mõjutavad vanemaealiste tööhõivetingimusi pigem ebastabiilsuse
suunas. Järjest enam kaotavad tähtsust sellised traditsioonilised mõisted nagu täistöönädal
(35–40-tunnine viiepäevane töönädal) ja pikaajaline töötamine (vähemalt 40 aastat) erialal,
mis varajases nooruses koolis omandati. Taolised muutused häirivad enim eakaid, üle 50aastaseid töötajaid, eriti mehi. Mehed on naistega võrreldes enam orienteeritud täistööhõivele, erinevad paindlikud töövormid iseloomustavad pigem naiste tööhõivevõimalusi, sest
mehed on alati olnud naistest suurema palga teenijad ja perekonna toitjad (Lilja ja
Hämalainen 2001: 16). Sellest tulenevalt muutub meeste järjest sagedamaks valikuks tööturult taandumine enne pensioniikka jõudmist.
Joonisel 1 on esitatud näiteid eri riikide meeste pensioniea ja eakate meeste tööhõive määra
kohta. Toodud andmetest nähtub, et 60–64-aastaste meeste tööhõive määr väheneb
tunduvalt vahetult enne pensioniea saabumist.
Meeste tööturukäitumine annab tunnistust sellest, et enamikus riikides toimunud pensioniea
tõstmine on põhjustanud 60–64-aastaste pensioneelikute tööhõive dramaatilise vähenemise
ning suurendanud pensionisüsteemide finantskoormust. Euroopa heaoluriikides soodustavad varasemat tööturult taandumist nii ennetähtaegse vanaduspensioni kui ka
erakindlustusel põhinevad vabatahtliku kogumispensioni skeemid. Paljudes Euroopa
heaoluriikides toimivad helded pensionisüsteemid, mis pakuvad vanemealisele töötajale
üsna piiramatuid võimalusi jääda ennetähtaegsele pensionile. Enamik Euroopa riike on
asunud pensioniiga tõstma, kuid jätnud tähelepanuta eakatele töötajatele sobiva töökeskkonna kujundamise ja paindlike töövormide (lühendatud tööpäevad, osaajatöö)
väljaarendamise ning see on omakorda soodustustanud eakate tööturult lahkumist (Disney
ja Johnson 2001: 10–11).

EESTI STATISTIKA KVARTALIKIRI. 1/09. QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS ESTONIA

9

EAKATE TAANDUMINE TÖÖTURULT RETIREMENT OF THE ELDERLY FROM THE LABOUR MARKET

Joonis 1
Figure 1

Meeste pensioniiga ja tööhõive määr eakate vanuserühma järgi, 2000
The pensionable age and employment rate of males by age group of the elderly, 2000
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Allikas: Disney ja Johnson 2001: 11.
Source: Disney and Johnson 2001: 11.

2006. aastal korraldati Statistikaameti tööjõu-uuring, mille küsimustikku oli lisatud Eurostati
ad hoc moodul „Töölt pensionile siirdumine“, millega uuriti 50–69-aastaste tööturukäitumist
ja pensionile siirdumist. Selle uuringu tulemuste järgi töötas keskmisest lühema tööajaga 8%
kõigist üle 50-aastastest. Enne töötamise täielikku lõpetamist kavatses lühema tööajaga
tööle asuda 3% vastanutest. Paindlikum tööajakorraldus motiveeriks tulevikus tööturule
kauemaks jääma iga kümnendat vanemaealist.

Tabel 1
Table 1

Töötavate eakate suhtumine lühema ajaga töötamisse, 2006
Attitude of employed elderly persons to reduced working hours, 2006
(protsenti — percentages)
Kokku
Total
M
N
M
F

50–54

55–59

60–64

65–69

M
M

N
F

M
M

N
F

M
M

N
F

M
M

N
F

Jah, juba töötan lühema tööajaga
Yes, I am working part-time already

4

11

3

2

1

8

6

17

15

36

Jah, enne töötamise täielikku lõpetamist
kavatsen viie järgmise aasta jooksul
lühema tööajaga töötada
Yes, before moving to full retirement, I plan
to work part-time in the next five years

2

4

0

3

2

5

6

3

3

5

Ei kavatse enne töötamise täielikku
lõpetamist viie järgmise aasta jooksul
lühema ajaga töötada
No, before moving to full retirement, I plan
not to work part-time in the next five years

31

25

34

32

33

28

28

14

22

13

Ei oska öelda
I do not know

62

60

63

63

64

59

60

66

59

46

Kui kavatsen töötamise lõpetada, ajendaks
mind tööturule kauemaks jääma paindlik
tööajakorraldus
If I plan to stop all work, more flexible
working time arrangement would make me
stay longer on the labour market

10

15

9

18

9

13

12

15

13

9

Allikas: Eesti tööjõu-uuring.
Source: Estonian Labour Force Survey.

Uuringu tulemused näitavad, et iga kümnes naine töötab lühendatud tööajaga ja nende
arvukus kasvab vanuse suurenedes — 60–69-aastastest töötab üle kolmandiku küsitletud
naistest lühema tööajaga. Paindliku tööaja võimalusi kasutavad aktiivsemalt kõrg- ja
kutseharidusega (ilma keskhariduseta) naised. Eesti naised eelistavad lühendatud tööajaga
töötamist mitte-eestlastest kaks korda enam. Meeste osatähtsus jääb keskmiselt kolm korda

10

EESTI STATISTIKA KVARTALIKIRI. 1/09. QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS ESTONIA

EAKATE TAANDUMINE TÖÖTURULT RETIREMENT OF THE ELDERLY FROM THE LABOUR MARKET

väiksemaks, vaid 65–69-aastaste vanuserühmas on 15% lühendatud tööajaga töötajaid.
Üsna tagasihoidlik on ka kavatsus enne töötamise täielikku lõpetamist lühendatud tööajaga
tööle asuda. Tööturule jääksid paindliku tööaja korralduse toel enam naised kui mehed, kuid
naistest teeks vastavaid valikuid keskmiselt ainult 15%.
Niisugune vastuste jaotus viitab paindliku tööaja kasutamise tagasihoidlikule levikule Eestis.
Seda piirab lühema tööajaga kaasnev väiksem töötasu ja tööandjate vähene huvitatus
osaajatöö pakkumisel.
Üle 60% eakatest töötajatest ei osanud lühendatud tööajaga töötamise küsimusele vastata.
See näitab, et Eesti avalikkust on paindlikest töövõimalustest vähe informeeritud. Üsna palju
ja üldsõnaliselt räägitakse küll paindliku tööturu loomise vajadusest, kuid selle all mõeldakse
pigem tööle palkamise ja töölt vallandamise hõlpsamaks muutmist. Eesti on suuresti
tähelepanu alt välja jäänud see, et tööturul tuleb erinevate sihtrühmade (noored, eakad,
väikelaste emad, puuetega inimesed) tööalaseks aktiviseerimiseks luua kaasaegseid
paindlikke töövõimalusi (lühendatud tööpäev, osaajatöö, kaugtöö, kodus töötamine) ja selle
nimel on vaja rakendada ka mõningaid seaduslikke ja organisatsioonilisi meetmeid.

Vanemaealiste tööhõive
Kõrge tööhõive tase on nii majandus- kui ka tööpoliitika olulisemaid eesmärke. Euroopa
Liidu tööhõivestrateegia siht on suurendada 2010. aastaks liidu keskmist hõivemäära 70%ni. Seejuures nähakse Euroopa riikide tööhõive määra tõstmise olulise võimalusena
vanemaealise tööjõu (55–64-aastased) hõive suurendamist. Vanemaealise tööjõu
hõivemäärad on paljudes Euroopa riikides üsna madalad, seda tänu heldele
sotsiaalkaitsesüsteemile, sh ennetähtaegsetele pensionidele. Seetõttu seati 2001. aasta
Stockholmi tippkohtumisel peale üldise hõive-eesmärgi sihiks tõsta vanemaealiste tööhõive
määr 2010. aastaks 50%-ni. 2002. aasta Barcelona tippkohtumisel võeti lisasiht suurendada
aastaks 2010 tööjõust väljumise keskmist vanust viis aastat ehk 65. eluaastani (Leetmaa,
Võrk ja Kallaste 2004: 20).
2007. aastal oli EL
riikide keskmine
vanemaealiste
tööhõive määr vaid
45%

2007. aasta eakate tööhõive määrad näitavad, et eelnimetatud eesmärkide täitmisest on
enamik Euroopa Liidu riike veel suhteliselt kaugel. 2007. aastal oli liikmesriikide keskmine
vanemaealiste meeste ja naiste tööhõive määr vaid 45% (joonis 2). Kõige kõrgema eakate
tööhõivega paistab silma Rootsi (70%), kus kavandatud eesmärk on juba 20 protsendipunkti
ületatud ja Eesti (50%), kus on 2010. aasta siht saavutatud. Kõige madalama eakate
tööhõive tasemega on Malta (28%) ja Poola (30%), kellest vaid mõnevõrra kõrgema
tööhõive määraga (30–40%) on esindatud rühm riike (Luksemburg, Ungari, Sloveenia,
Itaalia, Belgia, Slovakkia, Prantsusmaa ja Austria) (Eurostat … 2008a).
Kui Poola ja Slovakkia eakate madala tööhõive põhjuseks võib pidada pikaaegset
tööpuudust, siis ülejäänud Kesk- ja Lõuna-Euroopa riikides toimivad tööhõive vähendajana
suhteliselt helded pensioniskeemid, mis puudutavad eeskätt heaoluriikide eakaid. Erinevalt
heaoluriikidest kasutatakse uutes Euroopa Liidu riikides (Slovakkia, Poola, Ungari jt) vähem
paindliku tööajaga töötamist, mis piirab vanemaealiste töövõimalusi. Eestis kasutatakse
paindlikke töövorme samuti üsna vähe — 2008. aasta II kvartalis oli osaajaga hõivatuid vaid
8% kõigist küsitletud töötajatest (Eurostat … 2008b). Sellele vaatamata on eakate tööhõivet
suurendanud viimaste aastate tööjõupuudus, suhteliselt madal pension ja ennetähtaegse
pensioniskeemi piirangud.
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Joonis 2
Figure 2

55–64-aastaste tööhõive määr, 2007
Employment rate of the 55–64-year-olds, 2007
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Allikas: Eurostat … 2008a.
Source: Eurostat …2008a.

Meeste ja naiste tööhõive määrad erinevad oluliselt. Eakate naiste Euroopa Liidu liikmesriikide keskmine hõivemäär (36%) jääb tundavalt maha meeste omast (54%), vaid Eestis on
eakate naiste hõive (61%) meestega (59%) võrreldes kõrgem ning Soomes on meeste ja
naiste hõivenäitajad (55%) võrdsed. Vanemaealiste naiste tööhõive määr on keskmisest
tunduvalt kõrgem Rootsis, Taanis, Lätis ja Leedus, jäädes meeste omast Rootsis 5
protsendipunkti ja ülejäänud mainitud riikides 12 protsendipunkti madalamaks (Eurostat …
2008a). 55–64-aastaste naiste hõivemäär ulatub vaid 30%-ni Lõuna-Euroopa riikides (Malta,
Sloveenia, Itaalia, Kreeka, Hispaania), kus naiste tööga hõivatus on olnud traditsiooniliselt
väga madal ja naised (eriti eakad) eelistavad tööl käimisele pigem perekonna eest
hoolitseda. Poola ja Slovakkia suur tööpuudus on piiranud töökoha leidmist naistel. Austria
ja Luksemburgi pensionskeemid võimaldavad eakatel enne pensioniea saabumist töölt
taanduda.
Põhjamaades ja Ühendkuningriigis (eriti Tony Blairi võimuloleku ajal) on naiste kõrged
tööhõivenäitajad saavutatud meestele ja naistele võrdsete võimaluste pakkumise, töö- ja
pereelu ühildamise suurendamise ja tööaja paindlikkuse toel ning sotsiaalse tõrjutuse
vähendamise meetmeid rakendades. Eesti, Läti ja Leedu naiste hõivenäitajad on olnud
traditsiooniliselt kõrged, sest juba nõukogude ajal oli naiste hõivatus meestega peagu
võrdne.
Eestis 2006. aastal korraldatud tööjõu-uuring annab üsna ulatusliku ülevaate 50–69aastaste tööturuolukorrast. Kõigist küsitletud vanemaealistest töötab 58%, sh tööealistest
töötab 75% ja pensioniikka jõudnutest 33%. Töötavatest eakatest on valdav osa (92%)
palgatöötajad, üksikettevõtjaid on 4%, palgatöötajatega ettevõtjaid 2% ja palgatööjõuta
talupidajaid on 1%. Eakate ja tööjõu-uuringu üldkogumi hõivealade võrdluse põhjal on
eakaid mõnevõrra rohkem hariduses ning tervishoius ja sotsiaalhoolekandes, tunduvalt
vähem ehituses ja kaubanduses. Muudel tegevusaladel on eakatel enam-vähem sama suur
esindatus.
Joonisel 3 on toodud eakate ja tööjõu-uuringu üldkogumi ametialade võrdlus. Eakad
töötavad tunduvalt rohkem lihttööliste ning põllumajanduse ja kalanduse oskustöölistena.
Samas on nende esindatus väiksem oskustööliste, teenindus- ja müügitöötajate,
spetsialistide ja ametnike seas. Pensioniikka jõudnutel on tööelu pikendamiseks peamiselt
kaks võimalust — kesk- või põhiharidusega pensionärid kas jätkavad või leiavad lihttöölise
koha, kõrgharidusega ja professionaalsete oskustega pensioniealised jätkavad töötamist
tippspetsialistide, juhtide või kõrgema kvalifikatsiooniga ametnikena.
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Joonis 3
Figure 3

Eakate ja kogutööjõu ametialad, 2006
Occupations of the elderly and of the entire labour force, 2006
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Oskus- ja käsitöölised
Craft and related trade workers
Põllumajanduse ja kalanduse oskustöölised
Skilled agricultural and fishery workers
Teenindus- ja müügitöötajad
Service workers and shop
and market sales workers
Ametnikud
Clerks
Keskastme spetsialistid ja tehnikud
Technicians and associate professionals
Tippspetsialistid
Professionals
Seadusandjad, kõrgemad ametnikud, juhid
Legislators, senior officials and managers
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Allikas: Eesti tööjõu-uuring.
Source: Estonian Labour Force Survey.

Nagu juba eespool mainutud, töötas alla kümnendiku 50–69-aastastest lühendatud tööajaga
ja naised kasutasid seda võimalust meestest peagu kolm korda rohkem. Joonisel 4 on
esitatud eakate osaajaga töötamise põhjused.
Ootuspäraselt on need põhjused pensionieas ja pensionieelses eas erinevad. Pensionäride
soov osaajaga töötada ületab pensionieelikute oma kolm korda. Järgmisel kohal on tööandja
põhjustest tingitud lühendatud tööaeg, mida nimetakse ka vaeghõiveks. Seda mõjutavad
otseselt majanduskeskkonna tingimused — tellimuste ja töö vähesus. Täistööajaga töötada
soovivad eakad ei suuda seda alati leida ja peavad leppima osaajatööga. Niisugune töörežiim iseloomustab eeskätt lihttööliste (koristajad, valvurid, haigete hooldajad, riietehoidjad
jt) töökohti, kus põhiliselt vaid eakad soostuvad töötama.
Tervisprobleemidega pensionärid jäävad tavaliselt pigem pensionile, samas peavad 50–60aastased haigustele vaatamata pensioniea saabumiseni edasi töötama. Tervistkahjustava ja
intensiivse töö ning sellega kaasneva pideva tööstressi tagajärjel ei ole võimalik töövõimetuspensioni taotleda ja seega jääb pensionieelikute valikuks osaajaga töötamine juhul,
kui tööandja seda võimaldab. Samas sõltub osaajatöö valik väga vähe isiklikest või perekondlikest põhjustest.

Joonis 4
Figure 4

50–69-aastaste osaajaga töötamise põhjused, 2006
Reasons of the 50–69-year-olds for working part-time, 2006
Isiklikud põhjused
Personal reasons
Haigus, vigastus või puue
Illness, injury or disability
Ei ole täisajaga tööd leidnud
Have not found full-time work
Tellimuste või töö vähesus
Shortage of orders or work
Ei soovi täisajaga töötada
Do not wish to work full-time
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Allikas: Eesti tööjõu-uuring.
Source: Estonian Labour Force Survey.
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Euroopa heaoluriikides on osaajatöö kõrval vanemaealistele pakutavate paindlike töövormidena levinud ka kodus töötamine ja kaugtöö. Eestis kasutatakse neid võimalusi veel
üsna vähe. Üle 50-aastastest sai võimaluse sageli kodus töötada 6% ja mõnikord kodus
töötada 4% ning kaugtöötamise võimalusi sai kasutada vaid 3%, kusjuures töötavatele
pensionäridele pakutakse seda võimalust tunduvalt vähem kui pensionieelses eas
töötajatele.
2006. aastal oli Eesti keskmine netopalk 7570 krooni kuus (Statistikameti … 2009).
2006. aasta tööjõu-uuringu tulemused võimaldavad teha ka palkade analüüsi, kuid siinjuures
peab arvestama asjaoluga, et alljärgnev analüüs on tehtud isiku-uuringu (tööjõu-uuringu)
põhjal, mitte ettevõtetest laekunud aruannete põhjal, mille alusel koostatakse Statistikaameti
andmebaasis esitatud palganäitajad. Eakate palgad on võrreldes tööjõu-uuringus küsitletud
palgatöötajatega tunduvalt madalamad (joonis 5). Vanemaealiste puhul on kõige arvukamalt
neid, kes saavad 2001–4000 krooni kuus. Siin tuleb kindlasti arvestada sellega, et eakate
madala palga põhjused peituvad lühendatud tööajaga töötamises ja vähetasustatud lihttöös.
50–69-aastaste palgad sõltuvad kindlasti ka omandatud haridustasemest ja vanusest. Üle
kümnendiku vanemaealistest teenis kuus üle 8000 krooni ehk toonasest netopalgast
kõrgemat palka.

Joonis 5
Figure 5

Eakate ja kõigi palgatöötajate netopalka, 2006
a
Net wages and salaries of the elderly and of all employees, 2006
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Netopalga hulka on arvestatud täistööaja ja osalise tööajaga teenitud töötasu.
Net wages and salaries include earnings from full-time and part-time work.

Allikas: Eesti tööjõu-uuring.
Source: Estonian Labour Force Survey.

Järgnevalt esitatakse võrdlus
pensionäride netopalkade kohta.

pensionieelikute

(50-aastased

kuni

pensioniiga)

ja

Ootuspäraselt teenivad pensionieelses eas inimesed suuremat palka kui pensionärid.
Pensionieelses eas on valdavalt 50-aastased töötajad, kellest 16% teenis keskmisest netopalgast kõrgemat töötasu. Minimaalsed palgad seonduvad nende puhul üldjuhul lühendatud
tööajaga töötamisega. Et kaalukas osa töötavatest pensionäridest on lihttöölised ja pooled
pensionärid eelistavad teha osaajatööd, on ka nende palganumbrid väiksemad. Mööda ei
saa vaadata ka asjaolust, et tööandjad kasutavad ära olukorda, et pensionieas töötaja
palgale lisandub veel igakuine vanaduspension ja tema tööoskused ning tootlikus võivad
tihtilugu olla nooremate töötajate omast madalamad. Sel põhjusel makstakse pensionäridele
teiste töötajatega võrreldes madalamat palka.
Siinkohal tuleb lühidalt peatuda vanuselisel diskrimineerimisel. Tööelus võib vanuseline
diskrimineerimine toimuda vähemalt neljas erinevas vormis: tööle võtmisel, koolitusel,
edutamisel ja suhtumises vanemaealisesse töötajaskonda. Vanusega seotud diskrimineerimise kohta on raske andmeid leida, sest sageli on diskrimineerimine kaudne. Eestis ei
ole tööandjate vastavaid hoiakuid seni uuritud, seetõttu on põhjust käsitleda Rootsi
tööturuameti tehtud tööandjate uuringut. Sellest selgus, et tööandjatele on kõige vähem
atraktiivsemad vanemaealised töötajad võrdluses pikaajaliselt töötute, sünnitust planeerivate
üksikemade ja puuetega inimestega. Olukorras, kus inimene täidab kõik töökohale
kandideerimiseks vajalikud nõuded, pidas 6% tööandjatest tööle võtmisel vähem sobivaks
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45–54-aastaseid, 30% tööandjatest 55–59-aastaseid ja 60–64-aastaseid 45% tööandjatest.
Selliste hoiakute põhjenduseks toodi noorte paremad tööoskused ja vanemate töötajate
vähene paindlikkus ning vastuseis muutustele. Ligikaudu 70% tööandjatest arvas, et nad ei
võta kunagi tööle üle 50-aastast töötajat või teevad seda harva (Leetmaa, Võrk ja Kallaste
2004: 68–69).

Tabel 2
Table 2

Pensionieelikute ja pensionäride netopalgad, 2006
Net wages and salaries of persons who have not reached pensionable age and of the
pensioners, 2006
(protsenti — percentages)
Netopalk kuus, krooni
Monthly net wages and
salaries, kroons

50-aastased kuni pensioniiga
Persons aged 50 until
pensionable age

Pensionärid
Pensioners

Alla/Less than 1 000

-

3

1 001–2 000

4

10

2 001–3 000

14

25

3 001–4 000

21

20

4 001–5 000

18

14

5 001–6 000

15

12

6 001–7 000

8

7

7 001–8 000

6

1

8 001–9 000

3

2

9 001–10 000

3

2

Üle/ More than 10 000

8

4

Allikas: Eesti tööjõu-uuring.
Source: Estonian Labour Force Survey.

Pensionisüsteemi mõju eakate tööturukäitumisele
Eestis rakendus 1990. aastate lõpus kolmesambaline pensionisüsteem, st kohustuslik
solidaarsusprintsiibil põhinev riiklik pensioniskeem, kohustuslik kogumisprintsiibil põhinev
pensioniskeem ja vabatahtlikud kogumisprintsiibil põhinevad täiendavad pensioniskeemid.
Kuigi selline süsteem on maailmas küllaltki laialt levinud, on sammaste sisu ja vorm riigiti
erinev. Kolmesambalise pensionisüsteemi kontseptsiooni alus on põhimõte, et vanadusea
sissetulek peaks kujunema eri allikatest ja pensionsüsteemi osade rahastamispõhimõtted
peaksid olema erinevad ning pensionid ei peaks olema üksnes riigi monopol.
Mitmesambalise penisonisüsteemi eesmärk on hajutada rahvastiku vananemisest,
majanduse globaliseerumisest ja majanduse struktuurimuutustest tulenevaid riske (Leppik
2005: 147).
Euroopa Liidu õiguse järgi on penisonipoliitika kujundamine liikmeriikide pädevuses. Samas
on Amsterdami lepingu kohaselt liikmeriikide ühine eesmärk tagada piisav sotsiaalkaitse,
pidades silmas Euroopa sotsiaalhartas sätestatud põhiõigusi. Euroopa Liidu Laekeni
tippkohtumisel 2001. aasta detsembris lepiti kokku 11 ühises eesmärgis, millele
liikmesriikide pensionisüsteemid vastama peaksid. Need eesmärgid jagunevad
pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks kolme gruppi:

 kindlustada pensionisüsteemide võime täita neile seatud eesmärke — vältida eakate
vaesusriski, säilitada varasem elatustase, põlvkondadevaheline solidaarsus;

 säilitada pensionisüsteemide finantsiline jätkusuutlikkus — tugevdada pensionisüsteemide finantsalust, sh tööhõive suurendamise, varajase pensionile siirdumise
võimaluste vähendamise kaudu, säilitades tasakaalu majanduslikult aktiivse
põlvkonna finantseerimiskoormuse ja pensioniealise põlvkonna pensionide taseme
vahel;

 edendada pensionisüsteemide võimet kohaneda ühiskonna muutuvate vajadustega
— pensionisüsteemide reformimine nii, et see oleks läbipaistvam, tagaks meeste ja
naiste võrdse kohtlemise ning kohanduks demograafilise, tööturu ja majandusolukorra muutustega (Tiit jt 2004).
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Eestis on õigus vanaduspensionile isikul, kes on saanud 63-aastaseks ning kellel on
vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži. Meeste ja naiste vanaduspensioniea
järk-järguliseks võrdsustamiseks tõuseb naiste pensioniiga 2016. aastaks 63. eluaastani.
2009. aastal on meeste pensioniiga 63 ja naiste pensioniiga 60 aastat ja 6 kuud.
(Sotsiaalkindlustusamet 2009). Euroopa riikides on pensioniiga üsnagi erinev. Valdavalt jääb
pensioniiga meestel 62–65 ja naistel 60–65 aasta vahele. Mitmes riigis on meeste ja naiste
pensioniiga võrdsustatud — Prantsusmaal 60 aastat ning Hollandis ja Saksamaal 65 aastat.
Itaalias ja Ühendkuningriigis on meeste pensioniiga 65 aastat ja naiste 60 aastat, kuid
Ühendkuningriigis tõuseb naiste pensioniiga 2020. aastaks samuti 65 eluaastani. Kõige
kõrgem (67 aastat) on Taani meeste pensioniiga (Statistics … 2007). Euroopas tehtud
pensionireformid on piirdunud põhiliselt pensioniea tõstmisega, sest pensioneid kärpivate
skeemide rakendamine on poliitiliselt tundlik teema ja põhjustab elanikkonnas
rahulolematust. Samas peab nentima, et pensioniea tõstmine ei ole andnud loodetavaid
tulemusi ega märkimisväärselt vähendanud eakate varasemat tööturult lahkumist.
Tööturult taandumise
vanus on Euroopa
riikides erinev,
valdavalt aga
kehtestatud pensionieast madalam

Tööturult taandumise vanus on Euroopa riikides üsna erinev, kuid valdavalt on see
ametlikult kehtestatud pensionieast madalam. Tööelust lahkumise olulisemaid näitajaid on
mediaanvanus, mis arvutatakse kaalutud keskmise vanuse kaudu. Mediaanvanuse usaldusväärsuses on ka kahtlejaid, sest see ei võimalda kaardistada iga üksikut juhtumit, kus tööturult lahkunud mõne aasta pärast uuesti tööturule tagasi pöörduvad. Euroopas korraldatud
tööjõu-uuringute järgi oli 2005. aastal tööturult taandujate mediaanvanus meestel 60,7 ja
naistel 59,4 aastat. Meeste tööturult taandumise vanus on kõige madalam Poolas (57,0),
Luksemburgis (57,7), Belgias (57,9), Itaalias (58,4) ja Prantsusmaal (58,8). Poola eakate
meeste tööturult taandumist seletab kõrge pikaajaline tööpuudus — 2005. aastal hõlmasid
pikaajalised töötud Poolas 10% majanduslikult aktiivsest rahvastikust, mis oli üks kõrgemaid
näitajaid Euroopa Liidus (Euroopa Liidu keskmine näitaja on 4,1%) (Eurostati … 2009).
Kõige kauem püsivad tööturul Eesti ja Küprose (65,0), Iirimaa (64,4) ja Portugali (64,2)
mehed. Naised taanduvad tööturult üldjuhul alla 60-aastaselt. Sellest kõrgema mediaanvanusega paistavad silma Rootsi (63,3), Iirimaa (61,5), Eesti (61,4), Läti ja Ühendkuningriigi
(60,3) naised (Statistics … 2007).
Eeltoodud andmeid Eesti kohta kinnitab ka 2006. aasta Statistikaameti tööjõu-uuring. 43%
küsitletud 50–69-aastastest vanemaealistest kavatseb töötada nii kaua kui võimalik. Mehed
kavatsevad töötamist jätkata mõnevõrra rohkem (46%) kui naised (40%). Pooled küsitletud
meestest ja naistest ei osanud oma töötamiskavatsuste kohta midagi öelda, kuid täpsustava
küsimuse esitamisel selgus, et nii mehed kui ka naised eelistaksid töötamise lõpetada kas
60–64-aastasena (44% meestest ja 41% naistest) või siis 65-aastasena või hiljem (52%
meestest ja 47% naistest). Järelikult on Eesti poliitikute ideed tõsta meeste ja naiste
pensioniiga 65. eluaastani suhteliselt õigustatud.
Eesti pensionikindlustussüsteemi institutsionaalne ülesehitus ja makstavate pensionide
määr ei avalda tuntavat negatiivset mõju eakate tööjõupakkumisele. Pigem stimuleerib see
töötamist, sest töötamisega kaasnevad pensionide (v.a ennetähtaegne vanaduspension
enne pensioniea saabumist) väljamaksed. Pensionid on suhteliselt madalad ja vanaduspensioni iga-aastane tõstmine kompenseerib vaid elukalliduse tõusu. See motiveerib
pensionäre kuni pensioniea saabumiseni või kauemgi töötama, sest eakate seas on üsna
vähe neid, kes on oma vanaduspõlve kohustusliku kogumispensioni ja vabatahtliku
kogumispensioni toel kindlustanud.
Pensionäride arv oli 2008. aasta 1. jaanuaril ligikaudu 377 500 ehk 28% kogu Eesti
rahvastikust (Sotsiaalkindlustusamet 2009). Pensionäridest hõlmavad suurima osa (77%)
vanaduspensionärid (joonis 6). Vanaduspensionäridest on ennetähtaegse vanaduspenisoni
saajaid 5% (13 400 pensionäri) ja edasilükatud vanaduspensioni saajaid vaid 0,2% (487
pensionäri). Õigus ennetähtaegsele vanaduspensionile tekib isikul mitte varem kui 3 aastat
enne vanaduspensioniikka jõudmist, kui tal on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud
pensionistaaži. Ennetähtaegse vanaduspensioni arvutamisel vähendatakse iga varem
pensionile jäädud kuu eest pensioni suurust 0,4%. Ennetähtaegne pension määratakse
kogu eluks ja seda ei arvutata ümber vanaduspensioniks ega soodustingimustel
vanaduspensioniks. Ennetähtaegset pensioni ei maksta töötamise korral isikule, kes ei ole
jõudnud üldisesse vanaduspensioniikka. Edasilükatud vanaduspension määratakse
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vanaduspensionieast hilisemas vanuses. Edasilükatud vanaduspensioni arvutamisel
suurendatakse üldise korra kohaselt arvutatud vanaduspensioni 0,9% iga kuu eest, mis on
möödunud isiku vanaduspensioniikka jõudmisest (Sotsiaalkindlustusamet 2009).

Joonis 6
Figure 6

Pensionärid pensioni liigi järgi, 2007
Pensioners by class of pension, 2007
Rahvapension
National pension Väljateenitud aastate pension
Toitjakaotuspension 2% Superannuated pension
Survivor's pension
1%
2%
Vanaduspension
Old-age pension
Töövõimetuspension
77%
Pension for incapacity for work
18%

Allikas: Sotsiaalkindlusamet.
Source: Social Insurance Board.

Töövõimetuspensionäride osatähtsus (18% kõigist pensionäridest) näitab pidevat
kasvutendentsi. Võrreldes 2001. aastaga on see 2008. aasta alguseks suurenenud 56%
(Sotsiaalkindlustusamet 2009). Töövõimetuspensionäride arvu suurenemine on tingitud
mitmest põhjusest. Ühelt poolt suurendas töövõimetuspensionäride arvu 2000. aastate
alguse suur tööpuudus, väike töötu abiraha ja töötuskindlustushüvitiste puudumine. Töötuskindlustushüvitiste maksmine algas 2003. aastal (Leetmaa, Lepik ja Liimal 2004: 72). Eakad
krooniliste terviseprobleemidega töötud, kes ei suutnud majandussurutise tingimustes enam
tööd leida, hakkasid taotlema puudegruppi ja töövõimetuspensioni. Sotsiaalkindlustusameti
andmetel on teine oluline töövõimetuspensionäride arvu suurenemise põhjus tööõnnetuste
arvu suurenemine. Tööinspektsiooni andmetel on tööõnnetuste arv võrreldes 2001. aastaga
kasvanud 2008. aasta alguseks 51%. Töövõimetuspensionäride seas on 52% mehi ja 48%
naisi, mis viitab samuti sellele, et meestel on rohkem õnnetusjuhtumeid (Sotsiaalkindlustusamet 2009).
Eesti sotsiaalteadlased on koostanud töölt lahkumise võimaluste edetabeli 60-aastase
mittetöötava mehe kohta. Esikohal on kõrge töövõime kaotusega (80% ja rohkem) kaasnev
töövõimetuspension kuni pensionieani ja edasi vanaduspension. Sellele järgneb
töötuskindlustushüvitise taotlemine (selle valiku määrav tegur on varasem mitte kõige
madalam palk) ja seejärel ennetähtaegne pension. Kolmandal kohal on ennetähtaegne
pension. Nendel meestel, kel ei ole võimalik töötuskindlustushüvitist saada, jääb üle taotleda
töötu abiraha (töötu toetust) ja minna seejärel ennetähtaegsele pensionile. Viiendal kohal on
vanaduspensioni ootamine pensioniea saabumiseni (Uudeküll ja Võrk 2004: 283).
Võimalus jääda ennetähtaegsele vanaduspensionile on Eestis kehtinud juba kümmekond
aastat, kuid sellega kaasnevad olulised piirangud ja pensionkärped ei ole kaasa toonud
eakate massilist tööturult lahkumist. Ennetähtaegne pension on kujunenud majandusliku
toimetuleku leevenduseks peamiselt pikka aega tööta olnud pensionieelikutele ja tervisehäiretega eakatele, kelle töövõimetust ei ole enne pensioniea saabumist tuvastatud. Järelikult ei ole Eesti ennetähtaegse vanaduspensioni skeem toiminud eakate tööjõupakkumise
otsese vähendajana nagu paljudes Euroopa heaoluriikides. Pigem pakub see alternatiivset
sissetulekut inimestele, kes pole nagunii juba pikka aega töötanud.
Eesti pensionäridele makstav keskmine vanaduspension on aastatel 2001–2008 jõudsasti
suurenenud — tänu iga-aastasele indekseerimisele peagu kolmekordistunud (joonis 7).
Alates 2002. aasta 1. aprillist hakati riiklikke pensione viima vastavusse elukalliduse ja
sotsiaalmaksu laekumisega. Kord aastas korrutatakse pensionid läbi indeksiga, mis sõltub
nii tarbijahinnaindeksi muutusest kui ka sotsiaalmaksu laekumise aastasest kasvust. Kuigi
vanaduspensionid on vaadeldaval perioodil tuntavalt suurenenud, on viimastel aastatel

EESTI STATISTIKA KVARTALIKIRI. 1/09. QUARTERLY BULLETIN OF STATISTICS ESTONIA

17

EAKATE TAANDUMINE TÖÖTURULT RETIREMENT OF THE ELDERLY FROM THE LABOUR MARKET

kiiresti kasvanud sundkulutused (kulutused toidule ja eluasemele) pensionäride majanduslikku toimetulekut pigem piiranud kui leevendanud.
Joonis 7
Figure 7

Keskmine vanaduspension, III kvartal 2001–2008
Average old-age pension, 3rd quarter 2001–2008
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Allikas: Statistikaamet.
Source: Statistics Estonia.

Keskmise brutopalgaga võrreldes hõlmab keskmine vanaduspension endiselt alla
kolmandiku keskmisest brutopalgast (tabel 3). Järelikult ei ole viimaste aastate
majandusedul põhinevad hüved pensionäride heaolu eriti suurendanud.

Tabel 3
Table 3

Keskmise vanaduspensioni suhe keskmisse brutopalka, 2001–2007
Ratio of the average old-age pension to the average gross wages and salaries, 2001–2007
Aasta
Keskmine
vanaduspension
kuus, krooni
Keskmine
brutopalk kuus,
krooni
Vanaduspensioni
osatähtsus
brutopalgas, %

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 Year

1 583

1 758

1 985

2 244

2 558

3 027

3 541 Average monthly oldage pension, kroons

5 510

6 144

6 723

7 287

8 073

29

29

30

31

32

9 407 11 336 Average monthly gross
wages and salaries,
kroons
32
31 Share of old-age
pension in the gross
wages and salaries, %

Allikas: Statistikaamet.
Source: Statistics Estonia.

Praeguste eakate heaolu ei mõjuta oluliselt ka Eesti pensionisüsteemi II (kohustuslik
kogumispension) ja III sammas (vabatahtlik kogumispension), sest suur osa vanemaealistest ei ole nendesse skeemidesse vanuse ja raha nappuse tõttu investeerinud. Sellest
tulenevalt võib väita, et Eesti vanemaealised töötavad kuni pensionieani või veelgi kauem,
sest pensionipõlves töötamisele lisanduvad ka vanaduspensioni väljamaksed.
Varasem tööelust
taandumine ei ole
Eesti vanemaealistele
omane ega ohusta
siinset tööturuolukorda
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Pensionile jäämise põhjustest on esimesel kohal (37%) seadusjärgse pensioniea
saabumine. Sellele järgnevad töö kaotus (20%) ja kohustusliku pensioniea saabumine
(18%). Kohustuslik pensioniiga tähendab seda, et teatud ametikohtadel (nt kaevurid) töötamisele on kehtestatud vanusepiirang. Haiguse, vigastuse või puude tõttu on jäänud
vanadus- või töövõimetuspensionile 12%. Tööga seonduvate probleemide tõttu minnakse
pensionile mitmel põhjusel (halvad või tervistkahjustavad töötingimused, kõrge tööintensiivsus, tööga rahulolematus või diskrimineerimise ilmingud, mida võivad põhjustada
tööandja või töökaaslaste suhtumine vanemaealistesse). 5% küsitletutest on jäänud
pensionile pereprobleemide tõttu. Soodne rahaline seis on pensionile siirdumise põhjus vaid
2%-le vastajatest. Seega varasem tööelust taandumine ei ole Eesti vanemaealistele omane
ega pingesta eriti Eesti tööturuolukorda.
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Joonis 8
Figure 8

Peamised pensionile jäämise põhjused, 2006
Main reasons for moving to retirement, 2006
Seadusjärgse pensioniea saabumine
Attainment of legal retirement age
Töö kaotamine
Loss of work
Kohustusliku pensioniea saabumine
Attainment of compulsory retirement age
Haigus, vigastus ja puue
Illness, injury or disability
Tööga seotud probleemid
Work-related problems
Vajadus hoolitseda perekonna eest
Need to take care of the family
Soodne rahaline seis
Favourable financial arrangements

%
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Allikas: Eesti tööjõu-uuring.
Source: Estonian Labour Force Survey.

Samas jätkavad paljud pensionärid töötamist. Kõrge hõivatusega paistavad silma soodustingimustel vanaduspensioni saajad (47%). 2006. aasta tööjõu-uuringu andmetel töötab üle
kolmandiku küsitletud töövõimetuspensionäridest. Ligikaudu sama suur on väljateenitud
aastate pensioni ja vanaduspensioni saajate töötamise osatähtsus. Ennetähtaegsetest
vanaduspensioni saajatest töötab vaid viiendik, sest ennetähtaegse pensioni saamise õigus
kehtib vaid pensioniealistele töötavatele pensionäridele.

Kokkuvõte
Tööturult taandumise põhjused on sõltuvalt pensionisüsteemi korraldusest, tööturuolukorrast, täiskasvanute tööalase koolituse võimalustest ja inimeste isiklikest väärtushinnangutest ning elukorraldusest Euroopa riikides üsna erinevad. Mitme eakate varasemat
tööturult lahkumist analüüsinud autori (Auer ja Fortuny 1999, de Vroom 2001, Duval 2003,
Ebbinghaus 2006, Chmiel 2008 jt), OECD ja Eurostati uuringute põhjal võib esile palju
põhjuseid.
Sotsiaalkaitsesüsteemist tingitud põhjused:

 pensionisüsteemide mõju töötajate tööturult taandumise eale. Siin on tähtsaimad
tegurid ennetähtaegse pensioni skeemid, mis kehtestati enamikus Euroopa
heaoluriikides juba 1970. aastatel ja mis pakuvad soodsaid võimalusi varem tööturult
lahkumiseks;

 pensionide asendusmäär. Pensionide arvutamist reguleeriv seadus kehtestab
pensionimäärad sõltuvalt tööstaažist ja töötamisperioodil teenitud töötasust.
Enamikus Euroopa heaoluriikides moodustab pensioni asendusmäär 66–95% väljateenitud palgast. Mitmesambalistesse pensionisüsteemidesse investeerimine
tähendab võimalust suurendada oluliselt pensioni, sh taotleda enne pensioniea
saabumist pensioni väljamakseid;

 eakatele kättesaadavad sotsiaalsed siirded, nagu töövõimetuspensionid, puuetega
inimeste sotsiaaltoetused, toimetulekutoetused jm sageli juba tööeas väljamakstavad subsiidiumid.
Tööturuolukorrast tingitud põhjused:

 suur tööpuudus, mis takistab eakate töötute tööleidmist. Vanemaealistel, keskmisest
madalama hariduse ja väheste tööoskustega töötutel on noorematega võrreldes
raske tööturul konkureerida. Pikaajaliste eakate töötute tööturule integreerimine
nõuab kulukate ja pikaajaliste aktiviseerimisprogrammide rakendamist, milleks
paljude riikide tööturuinstitutsioonidel raha ei jätku. Pigem aktiviseeritakse noori
töötuid, sest noored on tulevane potentsiaalne tööjõud;
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 tööandjate häälestus vanemaealiste töötajate palkamisel. 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
nooremai kandidaate;

 töötajatele pakutav koolitus on kättesaadav pigem nooremale töötajaskonnale, sest
vanemaealiste koolitamist peetakse ressursi raiskamiseks. Samal ajal ei soovi ka
eakad ise koolitustel osaleda ja väidavad, et nad on õppimiseks liiga vanad;

 tööturg ei paku piisavalt erinevaid paindlikke töövorme (lühendatud tööaeg,
osaajatöö, kodus töötamine, kaugtöö), mida saaks hõlpsasti rakendada vanemaealiste tööelu pikendamisel. Paindlike töövõimaluste kohaldamine nõuab tööandjatelt organisatoorseid muudatusi ja tihtilugu ka lisakulutusi, mistõttu loobutakse
ka vanemaealiste tööle palkamisest.
Indiviidikesksed põhjused:

 vanemaealiste tervislikust seisundist tulenevad riskid, mis võivad oluliselt hakata
töötamist piirama ja tööprotsesse häirima;

 eakad töötajad võivad viimasel tööperioodil kogeda nii tööandjate kui ka töökaaslaste otsest või kaudset diskrimineerimist ning halvakspanu, mis vähendab
vanemaealiste töörahuolu ja võib tekitada tööstressi;

 vanemaealiste kaasaegsete tööoskuste puudumine, mis vähendab töö tootlikkust ja
piirab karjäärivõimalusi;

 eakate väärtushinnangud ja elukorraldusmudelid, mille siht on perekonna (lapselaste) eest hoolitsemine, hobidega tegelemine, reisimine või lihtsalt vaba aja
nautimine.
Tööturult enneaegse taandumise vähendamise võimalik lahendus on see, et sotsiaalkaitse
reformimise ja rahastamise planeerimisel arvestatakse tulevikus senisest rohkem tööturul
tekkinud probleemidega. Euroopas tehtud uuringud näitavad, et vanemaealiste tööturul
püsimist soodustavad eeskätt tööaja paindlikkust toetavad meetmed, nagu osaajatöö ja
keskmisest lühemad tööpäevad. See on tööelu korraldamise möödapääsmatu tulevik, mille
tulemusel suureneb eakate majanduslik ning emotsionaalne heaolu ja väheneb tervishoiu- ja
pensionisüsteemide ülekoormus. Pikk tööelu ja sellega kaasnev elukestev tööalane õpe
vähendavad ühtlasi ka töötajate ebakindlust ja riski väheste teadmiste ning oskuste tõttu
töötuks jääda. Euroopa sotsiaalteadlaste soovitusi tuleks rakendada ka Eestis, et ennetada
vanemealiste varast tööturult lahkumist ja pikendada tööalase aktiivsuse perioodi, mille tõttu
on eakatel võimalik ka oma vanaduspõlve senisest paremini kindlustada.
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