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1. Vanemaealiste töötajate roll Euroopa Liidus 
Järgmistel kümnenditel kasvab Euroopa Liidus vanemaealiste töötajate osakaal. Suundumused EL 27 
tööealises rahvastikus näitavad, et ajavahemikul 2010–2030 kasvab 55–64-aastaste vanuserühm umbes 
16,2% (9,9 miljoni inimese võrra). Kõik teised vanuserühmad näitavad langussuundumust, mis jääb 
vahemikku 5,4% (40–54-aastased) kuni 14,9% (25–39-aastased). Selline selge demograafiline muutus on 
tingitud oodatava eluea pikenemisest ja sündimuse madalamast tasemest. Selle tagajärg on, et Euroopa 
tööjõud on vanem kui kunagi enne. Paljudes riikides moodustavad vanemaealised töötajad tööealisest 
elanikkonnast edaspidi 30% või rohkem. 

Praegu on vanemaealiste töötajate (55–64-aastased) tööhõivemäär EL 27s alla 50%. Maailmas on vaid 15 
riiki, kus vanemaealiste töötajate tööhõivemäär on üle 50%. Rohkem kui pool vanemaealistest töötajatest 
lahkub eri põhjustel töölt enne kohustuslikku pensioniiga. Seetõttu on hädasti vaja paremaid ja pikemaid 
töökarjääre, et rahastada ja toetada Euroopa kodanike pikemat elu. 

Aktiivsena vananemise Euroopa aasta 2012 eesmärk on edendada Euroopa rahvastiku, eriti vanemate 
inimeste elukvaliteeti ja heaolu ning põlvkondadevahelist solidaarsust. Hea tööelu on aktiivsena 
vananemise soodustamisel tähtis vundament. Seetõttu on töötervishoiul ja tööohutusel ülioluline roll 
aktiivsena vananemise kindlustamisel parema ja pikema tööelu kaudu. Peale selle soodustab hea töö 
koostööd noorte, keskealiste ja vanema põlvkonna inimeste vahel. 

 

2. Mõned faktid vananemise kohta 
Pikaajalised terviseprobleemid ja kroonilised haigused suurenevad koos vanusega. Seetõttu vajab 
ligikaudu 30% 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 
depressioon on praegu üks kõige sagedasemaid töövõimetuse ja ennetähtaegselt pensionile jäämise 
põhjusi. See, et füüsilise töö tegemise võime vanusega kahaneb, on selge: pärast kolmekümnendat 
eluaastast väheneb kardiorespiratoorne võimekus ja lihasjõud umbes 1–2% aastas. Väiksem füüsiline 
võimekus on probleem peamiselt suure füüsilise koormusega töö puhul; Euroopas kaasneb ligikaudu 30% 
töödega halb tööasend, raskete esemete teisaldamine või korduvliigutustega töö. Ent inimeste 
funktsionaalses võimekuses ja tervislikus seisundis esineb igas eas väga individuaalseid erinevusi. 
Enamikul vanemaealistest töötajatest on hea tervis ja piisav füüsiline võimekus. 

Kuigi meie tervis ja füüsiline võimekus vananedes halvenevad, paranevad vanusega mõned teised 
funktsioonid. 

Vananedes kasvavad vaimsed võimed. Näiteks paranevad vanusega strateegiline mõtlemine, nupukus, 
hoolivus, elutarkus, arutlus- ja ratsionaliseerimisvõime, oma elu juhtimine, terviklik taju ja keeleoskus. 
Peale selle on vanemaealised töötajad oma tööle rohkem pühendunud ja kohusetundlikumad, tööandjale 
lojaalsemad ning sageli puuduvad töölt vähem kui teised vanuserühmad. Samuti suurenevad vanusega 
töökogemused ja oskus oma elu juhtida. Uuringud on näidanud, et kui hinnata töötulemusi töökohal, 
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korvavad töökogemused teatud põhiliste kognitiivsete protsesside, nagu mälu talitluse halvenemise ja 
psühhomotoorsete oskuste vähenemise. 

Vanus ja töökogemused suurendavad ka vanemaealiste töötajate väärtuslikku sotsiaalset kapitali: i) 
suurenevad tööalane pädevus, vaikiv ehk sõnatu teadmine, koostööoskused, ii) paraneb struktuurne 
arusaam organisatsioonist ja selle ülesannetest ja iii) laienevad kontaktid klientide ja võrgustikega ning 
tegevuskeskkonnas toimunud muutusi mõistetakse paremini. 

Vanemaealised töötajaid on võimelised õppima uusi asju. Õppimine ei sõltu vanusest, ent õppimisprotsess 
muutub koos vanusega. Seetõttu on oluline, et vanemaealised töötajaid saaksid osaleda koolitustel ning 
neil oleks võrdsed võimalused õppida uusi oskusi ja ajakohastada oma tööalast pädevust. Elukestvas 
õppes tuleks kasutada õigeid õppimisstrateegiad ja didaktikat. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et vananedes muutuvad töötajad mitmes mõttes paremaks ja tugevamaks, kui 
nad olid enne. Seetõttu on aktiivne osalemine tööelus oluline positiivne tõukejõud aktiivsena vananemisel. 
Igal põlvkonnal on oma tugevused ja nõrkused: vanemaealiste töötajate tugevad küljed tuleks selgemini 
määratleda ja kasutada neid selleks, et neist kujuneks töökohtadel suur väärtus. 

 

3. Vanusepõhine juhtimine töökohtadel 
Vanusepõhise juhtimise määratluses rõhutatakse, et „igapäevases juhtimises, sh töö korraldamisel ja 
individuaalsetes tööülesannetes tuleb võtta arvesse ealisi tegureid, et igaüks tunneks, et talle on tagatud 
võimalused täita enda ja ettevõtte eesmärgid vanusest olenemata”. Vanusepõhise juhtimise kaheksa 
eesmärki on: 

1. vananemise parem teadvustamine;  

2. õiglane suhtumine vananemisse;  

3. vanusepõhine juhtimine kui juhtide ja juhendajate põhiülesanne ja kohustus; 

4. vanusepõhise juhtimise käsitlemine personalipoliitikas;  

5. töövõime ja tööviljakuse parandamine;  

6. elukestev õpe; 

7. vanust arvestav töökorraldus; 

8. turvaline ja väärikas pensionile jäämine. 

 

Vanusepõhise juhtimise tava Euroopa ettevõtetes näitab, et organisatsioonid tegelevad vananemisega kas 
probleeme lahendaval või ennetaval viisil. Vananemise temaatika vähese teadvustamise tõttu pole 
ettevõtetel piisavalt vahendeid probleemiga tegelemiseks ja selle tagajärjel vähendatakse nõudmisi 
vanemaealiste töötajate tööle (probleemi lahendav lähenemisviis). Vananemist paremini mõistes ja 
suhtudes sellesse kui lahendamist vajavasse ülesandesse või võimalusesse, on ennetavalt tegutsevad 
ettevõtted valmis tugevdama inimeste individuaalseid ressursse ja toetama põlvkondadevahelist õppimist. 
Parimal juhul kasutatakse vanusepõhises juhtimises elukaarel põhinevat lähenemisviisi ning luuakse 
võrdsed võimalused kõikidele põlvkondadele. 

 

4. Töövõime 
Laiaulatuslikes uuringutes vanemaealiste töötajate töövõime kohta on toodud välja põhitegurid, mis 
mõjutavad individuaalset töövõimet. Uuringute tulemusi võib kujutada neljakorruselise nn töövõime-majana 
(joonis 1). Maja kolm alumist korrust kirjeldavad individuaalseid ressursse: i) tervis ja funktsionaalsed 
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võimed, ii) pädevus, iii) väärtused, hoiakud ja motivatsioon. Neljas korrus iv) hõlmab tööelu. Töövõime on 
tasakaal töö ja individuaalsete ressursside vahel – kui töö ja individuaalsed ressursid omavahel hästi 
sobivad, siis on töövõime hea. Trepid korruste vahel näitavad seda, et maja kõik korrused mõjutavad 
üksteist. Vastasmõju on kõige tugevam „töö” ning „väärtuste ja hoiakute” korruse vahel (3. ja 4. korrus). 
Positiivsed ja negatiivsed kogemused tööl tungivad kolmandale korrusele, kus neile antakse kas positiivne 
või negatiivne kaal. Kolmas korrus esindab töötaja subjektiivset arusaama oma tööst, tema arvamusi ja 
tundeid seoses igapäevatööga seotud eri teguritega. Kolmandal korrusel on rõdu, kust töötaja näeb oma 
töökohale kõige lähemal olevat keskkonda: v) perekond ja vi) lähikond. Mõlemad tegurid mõjutavad iga 
päev töötaja töövõimet. Tervislik eluviis ja tervislikud harrastused tugevdavad tervist ja funktsionaalseid 
võimeid. Isiklik suhtlusvõrgustik ja inimestega läbikäimine mõjutavad väärtusi, hoiakuid ja motivatsiooni. 
Seega mõjutavad kaks töövälist tõukejõudu inimese töövõimet kas parandades või halvendades tasakaalu 
tema töö ja ressursside vahel. Üldiselt sõltub inimese töövõime kuuest tegurist. 

Joonis 1. Töövõime-maja – mudel, mis kirjeldab inimese töövõimet mõjutavaid tegureid. Töövõime on 
tasakaal töö ja individuaalsete ressursside vahel. Töökoha kõrval mõjutavad tasakaalu ka pereliikmed ja 
lähikond. Allikas: Ilmarinen, 2006. Soome Töötervishoiuinstituut, Age Power, kujundaja Milja Ahola. Lundell 
jt 2011 (soome keeles). 

 

Organisatsioonide tegevuskeskkond kipub globaliseerumise, uute tehnoloogiate, finantskriisi jms tõttu 
pidevalt muutuma. Selle tagajärjel areneb pidevalt organisatsioonis tehtav töö. Samal ajal muutuvad 
organisatsiooni inimressursid, näiteks tööjõu vananemise tõttu. Võivad ilmneda terviseprobleemid ning 
oskuste ja pädevuste ajakohastamise vajadus teravneb. Ootamatud liikumapanevad jõud maja korruste 
vahel raskendavad hea tasakaalu saavutamist töö ja individuaalsete ressursside vahel. Sellest tulenevalt 
peame üritama leida parimat võimalikku tasakaalu kogu oma tööelu vältel.  

Kolmas korrus kajastab meie olukorda tööl ja võtab selle lühidalt kokku. Teabevoog eri korrustelt ja 
töövälistelt tõukejõududelt võib kergesti muuta töötaja väärtusi ja hoiakuid ning nende tööle pühendumist ja 
kohusetunnet. Otsus töö jätkamise kohta mingis organisatsioonis kuni pensionile jäämiseni tehakse 
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kolmandal korrusel. Mida positiivsemat kaalu omab kolmas korrus, seda tõenäolisem on, et töötaja tööelu 
on hea ja karjäär pikem. Näiteks on väga olulisteks positiivseteks näitajateks lugupidamise väljendamine, 
tööandja usaldamine, juhendajalt saadud toetus ja tagasiside, kohusetundlikkus. Positiivse kaaluga kolmas 
korrus muudab aktiivsena vananemise reaalseks. 

5. Töövõime ja vananemine 
Töövõimet saab hinnata töövõime indeksi alusel. See on subjektiivne uurimisvahend, mis koosneb 
seitsmest tegurist. Töövõime indeks jääb vahemikku 7–49; mida kõrgem see on, seda parem. Töövõime 
indeks liigitatakse kasinaks, mõõdukaks, heaks ja suurepäraseks. Töövõime indeks on suure 
prognoosiväärtusega: neist inimestest, kelle töövõime indeks oli 45–57 aasta vanuselt kasin, oli ligikaudu 
60% üheteistkümne aasta pärast töövõimetuspensionil. Töövõime indeks on tõlgitud 26 keelde ning seda 
kasutatakse laialdaselt eri kultuurides üle kogu maailma. 

Töövõime kahaneb üldjuhul koos vanusega, kuigi 20–65-aastase tööealise rahvastiku keskmised 
väärtused jäävad kategooriatesse „hea” ja „suurepärane”. Siiski väheneb ligi 30% üle 45-aastaste nais- ja 
meestöötajate töövõime indeks märgatavalt sõltumata sellest, kas nad teevad lihtööd või töötavad 
ametnikuna. Samas sõltub töövõime indeksi vanusega seotud suundumus majandusharust. Töövõime 
tundub olevat väiksem talupidamises ja põllumajanduses, metsatööstuses, metallitööstuses ja transpordis 
ning sotsiaalteenuste valdkonnas ja mõne riigi õpetajate seas. Parim tasakaal töö ja individuaalsete 
ressursside vahel valitseb uuringute põhjal elektroonika ja telekommunikatsiooni ning panganduse ja 
kindlustuse sektorites. 

Individuaalsed erinevused töövõimes suurenevad koos vanusega. Üle 45-aastane töötav elanikkond on 
nooremate töötajatega võrreldes väga eriilmeline. Umbes 15–30% 45-aastaste töövõime indeks on kas 
mõõdukas või kasin. Kui ennetus- või parandusmeetmeid ei võeta, võivad nad kaotada oma töövõime. 

Vanusega kaasnev töövõime vähenemissuundumus on põhjustatud raskustest töös toimuvate muutuste 
kohandamisel individuaalsetes ressurssides toimuvate muutustega. Tööelu tundub kulgevat oma rada, mis 
ei pruugi alati järgida inimese normaalse vananemise protsessi. Seetõttu antakse kolmandale korrusele 
sageli negatiivne kaal ja vanemaealised töötajad leiavad, et nende töövõime langeb. 

 

6. Töövõime parandamine 
Töövõime-maja mudel näitab, et töökohas võetavad töövõime parandamise meetmed peaksid hõlmama 
kõiki nelja korrust. Töötajad vastutavad eeskätt oma tervise ja pädevuse eest ning tööandja vastutab 
eelkõige organisatsiooni ja töökorralduse eest. Seega rajaneb töövõime parandamise kontseptsioon 
tööandja ja töövõtja koostööl: koos saavad nad luua parema tasakaalu töökohal ja suurendada töövõimet. 
Jagatud vastutus võetavate meetmete eest teeb need vastuvõetavamateks ja teostatavamateks ning loob 
olukorra, millest võidavad mõlemad pooled. 

Terviseedendus (esimene korrus) hõlmab erinevaid eluviisiga seotud harjumusi seoses toitumise, 
joomise, kehalise aktiivsuse, taastumise ja unega. Tervisliku eluviisi kõrval on hea tervise tagamiseks kogu 
tööalase elukäigu jooksul tähtis roll töötervishoiuasutuste rakendatavatel profülaktilistel ja 
ennetusmeetmetel ning ägedate terviseprobleemide heal ravil. Seetõttu peaks töötervishoiuspetsialistide 
pädevus hõlmama ka vananemist ja tervisega seotud probleeme. Nende käsitus kohandustest, mida on 
tööl vaja teha tulenevalt vananemisega kaasnevatest muutustest tervises ja funktsionaalsetest võimetes, 
on suur väärtus vanemaealistele töötajatele parema tööelu loomisel. Kuna paljud terviseprobleemid on 
seotud tööga, tuleb määratleda terviseriskid töökohal ja neid ennetada (neljas korrus). Tervise ja töö tugev 
vastastikune mõju eeldavad aktiivset koostööd töötervishoiu ja tööohutuse spetsialistide, tööandjate ja 
töövõtjate vahel. 
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Kutsealase pädevuse säilitamine nõuab oskuste ja pädevuste pidevat täiendamist (teine korrus). Töö 
käigus koolitamine koos mitmesuguste töötajatele suunatud erikoolitustega annavad vanemaealistele 
töötajatele võimaluse oma võimeid tugevdada. Samas tuleb võtta arvesse muutusi vanemaealiste töötajate 
õpiprotsessis. Noored ja vanemaealised töötajad kasutavad eri õpistrateegiad, vajavad teistmoodi 
õppimistingimusi, kasutavad kujundeid erinevalt ning lõõgastuvad ning omandavad teadmisi eri aja jooksul. 
Kuid kõige olulisem õppimise platvorm on siiski töö ja töökoht ise. Töö käigus saab õppida juhul, kui töö 
sisu ja ülesanded on nii kavandatud, et võimaldavad kogemustest õppida. Positiivsed tööl õppimise 
kogemused kogu karjääri vältel vähendavad takistusi uute oskuste omandamisel ning korrigeerivad 
negatiivset suhtumist õppimisse. Tähtis on ka juhendaja suhtumine: kui ta on pühendunud elukestvale 
õppele ja aitab sellele koolitusvõimaluste tagamisega kaasa, on kõrvaldatud oluline takistus eakate 
töötajate õppimise teelt. Vananemise ajal õppimine on üks tähtis edutegur aktiivsena vananemisel. 

Väärtustesse, hoiakutesse ja motivatsiooni (kolmas korrus) sekkutakse otseselt harva. Neid mõjutatakse 
pigem kaudsemal viisil. See tähendab, et tegevus peaks eelkõige keskenduma tööelu korrusele. Haldus- ja 
juhtimisoskuste tõhustamine mitmes valdkonnas mõjutab kolmanda korruse tunnusjooni. Inimesed peaksid 
tundma, et neist peetakse lugu ja nad saavad oma tööandjat usaldada. Nad ootavad, et nende juhendaja 
toetaks neid keerulistes ja rasketes töö-olukordades. Nad vajavad tagasisidet selle kohta, kas töö oli hästi 
tehtud, ning et teada, kuidas teha oma tööd paremini. Juhendaja ja töötajate vahel peaks käima pidev 
dialoog, mitte üks kord aastas peetav hindamisvestlus. Töötajad märkavad ja hindavad võrdset kohtlemist 
ja sallimatust vanuse alusel diskrimineerimise vastu. Individuaalne kohusetunne ja tööle pühendumine on 
positiivse kaaluga kolmanda korruse põhinäitajad. Tuleks ka märkida, et lõppkokkuvõttes vastutavad 
töötajaid ise oma väärtuste, hoiakute ja muude personaalsete tegurite eest. Oma mõtete töö lainele 
häälestamiseks vajavad töötajaid oma sisemisi ressursse ja peret, et kujundada parem ja jätkusuutlik 
tasakaal tööelus. Selline tasakaal annab kolmandale korrusele positiivse kaalu. 

„Töökorrus” (neljas korrus) on maja suurim ja raskeim korrus. See koosneb töökeskkonnast (füüsilisest, 
vaimsest, sotsiaalsest), töökorraldustest ja -korrast, tööajast, töökollektiivist ja -ülesannetest ning 
juhtimisest. Juhtidel ja juhendajatel on tähtis roll, sest nende võimuses on korraldada tööprotsesse ja anda 
individuaalsete tööülesandeid. Nemad teevad kõik otsused ja muudatused tööl. Samuti vastutatavad nad 
töötervishoiu ja tööohutuse küsimuste, sealhulgas riskihindamise eest. Riskihindamisel tuleb arvestada 
suuri individuaalseid erinevusi töötajate funktsionaalsetes võimetes ja tervises, puudeid, soolisi eripärasid 
jne. Kõikide vanuserühmade töötajad on kaitsetud tööga seotud kahjuliku mõju vastu. Kuna töö 
kohandamine vastatavalt inimese võimetele, oskustele ja tervislikule seisundile peaks olema pidev ja 
arenev protsess, mis põhineb nõuetekohasel riskihindamisel, ei tohiks töö kohandamine vastavalt 
vanemaealiste töötajate tervislikule seisundile ja vajadustele tekitada lisakoormust. Vanus on vaid üks 
tööjõu eripära, kuid juhtide ja juhendajate teadlikkust vanusega kaasnevatest probleemidest tuleb 
suurendada. Kõiki selliseid vanusega seotud tegevusi ja parandusi, mida on töökohal vaja teha, võib 
nimetada vanusepõhiseks juhtimiseks (vt 3. jaotis eespool).  

Individuaalsete tööülesannete ümberkujundamine vastavalt vanemaealiste töötajate tugevustele, 
vajadustele ja võimetele on ülioluline töötajate töövõime, heaolu ja tööviljakuse tagamiseks. Näiteks 
füüsilise töökoormuse vähendamine, lühikeste pauside tegemine tööprotsessis ning terviseriskidega 
arvestamine vahetustega töö ja paindliku töökorralduse kavandamisel on kõik vanust arvestavad 
meetmed. Teisalt tuleks ära kasutada vanemaealiste töötajate tugevused (vt 2. jaotis). Lihtsaim viis uute 
vajaduste ja töö ümberkujundamise viiside väljaselgitamiseks on küsida vanemaealistelt töötajatelt, kuidas 
nad tahaksid oma tööd muuta ja paremaks teha. Teine kasulik võimalus on jagada töökohustused 
nooremate ja vanemaealiste töötajate vahel, kasutades ära mõlema tugevad küljed. 
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7. Vanemaealiste töötajate töövõime parandamisest 
tulenev kasu 

Näited heast tavast kinnitavad, et töövõime parandamiseks tehtud investeeringute maksumuse kaalub üles 
sellest tulenev kasu. Inimesed saavad jätkata viljakat töötegemist, õhkkond tööl on parem, tööviljakus 
kasvab ja vanusega seotud probleeme on vähem. Kulude ja tulude analüüs näitab, et 
investeeringutasuvus võib olla väga hea: mõne aasta pärast saab 1 eurolt tulu 3–5 eurot. Positiivne 
investeeringutasuvus tekkib haiguspuhkuste vähenemisest, väiksematest töövõimetuskuludest ja 
suuremast tööviljakusest. 

8. Vanemaealiste töötajatega seotud poliitikaküsimused 
Selleks et edendada vanemaealiste töötajate aktiivsena vananemist pikema ja parema karjääri kaudu, on 
vaja mitut reformi:  

1. suhtumise muutmine, et kujundada õiglased ja kohased hoiakud vanemaealiste töötajate suhtes;  

2. juhtimisreform, et selgitada välja vanemaealiste töötajate tugevad küljed ja need ära kasutada;  

3. tööelu reform, et luua kõikidele põlvkondadele vanust arvestav tööelu; 

4. pensionireform, mis arvestaks suuri individuaalseid erinevusi vanemaealiste töötajate vahel, pakuks 
välja paindliku ajavahemiku pensionile jäämiseks ning tagaks lisahüvitise pikemalt töötamise korral; 

5. korralduslik reform, et tõhustada koostööd paremat ja pikemat tööelu mõjutavate eri sidusrühmade ja 
poolte vahel;  

6. tervishoiuteenuste reform, et tugevdada ennetavaid ja profülaktilisi töötervishoiuteenuseid. 

 

Poliitika seisukohalt on ülioluline viia kõigepealt ellu positiivsed ja seejärel negatiivsed reformid. Positiivsed 
reformid tähendavad, et esmalt tuleb arendada tööelu, et inimesed saaksid, tahaksid ja võiksid kauem 
töötada. Seda on võimalik saavutada, kasutades kõikide põlvkondade töövõime igakülgse parandamise 
mudelit. Seejärel saab tõsta pensioniiga ja kärpida ennetähtaegselt pensionile jäämise võimalusi. 

Uuenduslikud mudelid inimeste tööelu pikendamiseks ja nende tegeliku pensioniea tõstmiseks on 
hädavajalikud. Mõned näited heast tavast kinnitavad, et kui töötajatele anda vananedes rohkem vaba aega 
või vähendada nende töökoormust, jäävad nad tegelikult pensionile ligikaudu kolm aastat hiljem. Üks 
tootmisettevõte rakendas „eakate meistrite” süsteemi, mis võimaldas anda üle 58-aastastele töötajatele 
täiendavaid vabu päevi. Nii oli neil rohkem aega välja puhata pärast täpse ja keerulise käsitsitöö tegemist, 
mis hõlmas ustele lukkude ehitamist. Tasustatud vabade päevade arvu suurendati kuuest päevast (58-
aastased) 14 päevani (63-aastased). Eakad meistrid olid võimelised ja valmis töötama kolm aastat kauem 
kui enne ja jääma pensionile 63-aastaselt. Energiaettevõte rakendas „80-90-100” kava, mis võimaldas 
töötajatel lühendada oma tööaega 20%. Sel juhul vähenes nende töötasu 10%, ent pensionihüvitist said 
nad ikka 100%. Seda võimalust kasutas ligikaudu 25% töötajatest. Tegelik pensioniiga tõusis ligi kolme 
aasta võrra 64 eluaastani. 

Need uuenduslikud näited kinnitavad, et vanemad inimesed on suutelised kauem töötama ja tahavad seda 
teha, kui nad saavad töökoormuse või tööajaga paremini hakkama. Uute mudelitega on rahul nii tööandjad 
kui ka töövõtjad. 

 



7

Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuur ET 

http://osha.europa.eu 

Aktiivsena vananemise soodustamine tööl 

9. Vanemaealised töötajad kui vara tööelus ja
ühiskonnas

Vanemaealised töötajad moodustavad tänapäeva ühiskonna tööjõust olulise osa ja järgmistel 
aastakümnetel nende arv kasvab. Vanemaealistel töötajatel on võrreldes teiste põlvkondadega teistmoodi 
oskused ja pädevused. Kui nad tööelus ei osale, väheneb tööjõu kutsealane, struktuurne ja suhtlemisega 
seotud võimekus. Lisaks on oluline, et nad annaksid oma sõnatud (vaikivad) teadmised edasi noorematele 
põlvkondadele. Töökohal on kõige tugevam pädevuste kombinatsioon selline, mis põhineb eri põlvkondade 
erinevatel tugevatel külgedel.  

Vanemaealistel töötajate parem tervis ja pikem oodatav eluiga loovad neile paremad võimalused 
edendada vanust arvestavat ühiskonda. Kuid hea tööelu on oluline eeltingimus selleks, et vanemaealised 
töötajad jääksid aktiivseteks, ja tagaks, et ühiskond saaks nende tugevatest külgedest ja annetest kasu. Nii 
osalevad nad aktiivselt sellise jätkusuutliku ja hooliva ühiskonna ülesehitamises, kus kõik põlvkonnad on 
üksteisega solidaarsed. 

Ja viljakas tööelu on aktiivsena vananemise tähtis vundament. Rahuldav töö saab aidata inimestel vältida 
haigestumist ning füüsilise ja vaimse seisundi halvenemist, tagada head kognitiivsed ja füüsilised võimed 
ning edendada positiivset ja aktiivset ellusuhtumist. Tööelu kvaliteet avaldab suurt mõju kõikidele 
töötajatele, sest me veedame tööl nii palju aega. Hiljutiste pikisuunaliste uuringute tulemused näitavad, et 
töövõime enne pensionile jäämist ennustab igapäevaeluga iseseisvalt toimetulekut vanuses 73–85 
eluaastat. Mida parem on töövõime enne pensionile jäämist, seda parem on hilisem elukvaliteet. Seetõttu 
tuleb investeeringud aktiivsena vananemisse kindlustada tööaastatel. Investeeringud töötervishoidu ja 
tööohutusse on ühtlasi investeeringud meie ülejäänud ellu. 
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