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Tööohutus ja töötervishoid läheb korda kõigile. Hea sinule. Hea äritegevusele. 

 

Et töötada paremini ja kauem 
 
Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri direktor Christa Sedlatschek räägib lahendustest, kuidas 
aidata vanematel inimestel püsida tööturul aktiivsena. 
 

2012 on aktiivsena vananemise Euroopa aasta ehk täpsema pealkirjaga „Aktiivse vananemise ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta”. Enamik meist on teadlikud sellest, et suurem osa 
Euroopa rahvastikust on vananemas. Osaliselt on see põhjustel, mille üle võime uhkust tunda – meie 
oodatav eluiga on võrreldes eelmiste põlvkondadega märkimisväärselt pikem.  Elame keskmiselt kaheksa 
aastat kauem, kui elasime 1960. aastal, ja tõenäoliselt kasvab järgmise nelja või viie kümnendi jooksul 
eeldatav eluiga veel umbes viie aasta võrra. See on meie kõigi jaoks hea. Kui aga kombineerida seda 
prognoosi viimaste kümnendite madala iibega, siis ilmneb korduma kippuv muster, mida võib näha kogu 
arenenud maailmas, kus on absoluutnäitajate poolest veel rohkem vanu inimesi, kuid ka palju suurem 
vanemate inimeste osakaal üldpopulatsioonis. 

 

Teisisõnu on Euroopa rahvastik kiiresti vananemas. 2010. aastal oli veidi enam kui 87 miljonit inimest üle 
65. aasta vanad, mis moodustas umbes 17,4% kogu rahvastikust. Seda tuleks võrrelda 1985. aasta 
arvudega, kui üle 65-aastaseid ja vanemaid oli 59,3 miljonit – 12,8 % kogu rahvastikust. Lisaks arvatakse, 
et see number kasvab tööealiste inimeste arvu suhtes veel edasi, olles 2060. aastaks kahekordistunud. 
See esitab meile väljakutse, kuid annab ka võimaluse kasutada ära vanemate inimeste kompetentsi ja 
võimeid.  

 

Kuidas peaksime nende põhjalike muutustega tegelema? Nagu Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalküsimuste 
ja võrdsete võimaluste volinik László Andor on märkinud: „Meie ühiskonnas elavate vanemate inimeste 
osakaalu kasvuga kaasnevate väljakutsete lahendamise võtmeks on aktiivsena vananemine: vanemaid 
inimesi tuleb julgustada püsima aktiivsed, töötades kauem ja minnes hiljem pensionile, tegeledes pärast 
pensionile jäämist vabatahtliku tööga ja elades tervislikku ja iseseisvat elu.” 

 

Aktiivsena vananemine 
 

Selles seisnebki jaanuaris Kopenhaagenis alanud aktiivsena vananemise Euroopa aasta olulisus. Aasta 
eesmärk on suurendada teadlikkust sellest panusest, mida vanurid suudavad ühiskonnale anda, ja 
julgustada otsustajaid aitama inimestel aktiivsena vananeda. Aktiivsena vananemine seisneb hea 
tervisega vananemises, jätkates iseseisva eluga ning mängides ühiskonnas täisväärtuslikku rolli. 

 

Selle võtmeosa puudutab seda, kuidas soodustada vanematel töötajatel hea tervise juures tööturul kauem 
püsimist. Vanemate töötajate (55–64-aastased) tööhõivemäär on hetkel EU-27-s vähem kui 50%. 
Teisisõnu lahkuvad erinevatel põhjustel enne pensioniea kättejõudmist töölt enam kui pooled vanematest 
inimestest ja see tähendab, et me ei kasuta suurt potentsiaali, mida pakuvad kauem töötavad inimesed, et 
aidata toetada Euroopa kodanike pikemat eluiga.  

 

Prognoosid viitavad eelkõige vanemate naiste arvu kasvule EU-27 tööturul, kus 55–64-aastaste naiste 
tööhõivemääras oodatakse kasvu 20,9% võrra vahemikul 2010–2060, võrreldes meestega, kelle hulgas on 
kasv 11,5%.  
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Kas inimesed on õnnelikud selle üle, et vanemate inimeste roll töökohas kasvab? Viimase Eurobaromeetri 
uuringu kohaselt tundub see küll nii, sest suur toetust sai idee, et vanemad inimesed peaksid töötama kuni 
praeguse pensionieani või isegi kauem. Näiteks arvab 61% eurooplastest, et inimestel peaks olema 
võimalik tööga jätkata, kui nad on ametliku pensioniea saavutanud, ja kolmandik ütleb, et nad ise sooviksid 
tööga jätkata pärast jõudmist vanuseni, mil neil oleks õigus pensionile minna. 

 

Kui aga tahame, et inimesed töötaksid kauem, siis tuleb arvestada uuringutega, mis näitavad ka seda, et 
ollakse teadlikud ka tööohutuse ja -tervishoiu (OSH) olulisusest. Teine Euroopa arvamusküsitlus  
tööohutuse ja -tervishoiu teemal, mis me telliime hiljuti Ipsos MORIlt, näitas, et 87% inimestest üle Euroopa 
arvab, et hea töötervishoid ja -ohutus on oluline, kui inimesed töötavad pensionieast kauem (56% pidas 
seda väga oluliseks). Ent Eurobaromeetri küsitluse kohaselt arvavad paljud eurooplased ka seda, et nende 
töökoha tingimused ei pruugi vanemas eas tööga jätkamist soodustada: vaid neli kümnest (42%) ütles, et 
nad on võimelised tegema sama tööd, mida nad hetkel teevad, kuni 65. eluaastani või kauem, samal ajal 
kui 17% arvab, et nad ei suudaks oma praeguse tööga jätkata kauem kui 59. eluaastani. Enam kui pooled 
ütlevad, et nende töökoha tingimused ei vasta vanemate inimeste vajadustele. 

 

Vanemate töötajate ohutus ja tervis 
 

Samal ajal kui toetame Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuris Euroopa aastat, rõhutame ka hea 
tööohutuse ja töötervise olulisust ning töötervise edendamist igas tööelu faasis, et vanemad inimesed 
saaksid olla võimelised kauem töötama.  

 

Kui julgustame inimesi tööturule kauemaks jääma, peaksime võitlema diskrimineerimisega, millega 
vanemad töötajad kokku puutuvad: negatiivsete hoiakute muutmine moodustab suure osa Euroopa 
aastast. Selle asemel et näha vanemaid inimesi kui koormat tööeas rahvastikule, tuleks tunnustada neid 
väärtuslike oskuste ja kogemuste poolest ning ka nende panust, mida nad võivad töökohale anda.  

 

Ent vanemad inimesed on tööl ka haavatavamad. Nad võivad sattuda suurema tõenäosusega surmavasse 
tööõnnetusse. Vanusega suurenevad ka pikaajalised terviseprobleemid: eriti levinud on luu- ja lihaskonna 
haigused ja ka depressioon on üks sagedasemaid põhjuseid enneaegseks pensionile minekuks. Suure 
füüsilise koormusega tööde puhul näeme muidugi sagedamini haiguspuhkusi igas vanuses, kuid nende arv 
kasvab märkimisväärselt 45- kuni 50-aastaste töötajate hulgas. Sellegipoolest võib igas vanuses töötajate 
seas näha suuri individuaalseid erinevusi töödes, mida suudetakse teha, ning enamik vanemaid inimesi on 
võimelised püsima terved ja heas füüsilises vormis, kui luua vaid õiged tingimused. 

 

Ealine juhtimine töökohas 
 

Niisiis vajame, et töökohtades pandaks tõelist rõhku ealise juhtimise olulisusele: juhid peavad arvestama 
tööülesandeid määrates vanusega seotud teguritega, et igaüks saaks teha oma tööd, vanusest olenemata. 

 

See tähendab keskendumist niinimetatud töövõimele: õige tasakaalu saavutamisele töö ja individuaalsete 
ressursside vahel. 

 

Ja selles vallas saavad tööandjad paljugi ära teha. Näiteks töötervist edendades saab aidata töötajatel 
võtta üle tervislik elustiil söömise, joomise ja füüsilise koormuse osas. Viies läbi korralikke riskihindamisi, 
arvestades töötajate individuaalseid erinevusi seoses nende võimete ja tervisega: vanusest saab lihtsalt 
üks paljudest teguritest, millega tuleb arvestada, kui juhid mõtlevad töötaja ja teatud tööülesande 
kokkusobivusele. 
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Kokkuvõttes mängib ealises juhtimises elutähtsat rolli individuaalsete tööülesannete kohandamine 
vastavalt vanemate töötajate tugevatele kügedele, vajadustele ja võimetele. Uuringud näitavad, et mitmed 
meetmed võivad parandada töövõimet, sh töökorraldus, töötunnid, koolitus, ergonoomilised meetmed jne. 
Kõige mõjuvam ja tõhusam viis muuta töökoht vastavaks töötajate vajadustele on lasta neil osaleda nende 
meetmete planeerimisel ja juurutamisel. Nemad on ju oma töökoha eksperdid.  

 

Selle praktikas toimimist kinnitavaid näiteid on palju. Näiteks on üks tootmisfirma juurutanud skeemi „Age 
Master”, mis pakub üle 58-aastastele töötajatele lisapuhkepäevi, andes neile rohkem aega taastumiseks 
pärast füüsiliselt raske töö tegemist. Selle tulemuseks on tendents, et selles ettevõttes töötavad vanemad 
inimesed umbes kolm aastat pensionieast kauem. Samal ajal on üks energiafirma sisse viinud programmi 
„80-90-100”, mis võimaldab vanematel töötajatel vähendada tööaega 20%, vähendades oma palka 10%, 
kuid jättes samal ajal kõik pensionitoetused alles: nii on ka selle tulemuseks, et töötajad töötavad pärast 
pensioniiga kauem.  

 

Taolised näited tõendavad, et inimesed on võimelised kauem töötama ja nad tahavad seda teha, kui nad 
on selleks motiveeritud. Ja uuringud näitavad, et kõige selle tulemuseks on vähem haiguspuhkusi, 
madalamad töövõimetuskulud ja suurem produktiivsus: sellist tüüpi skeemidesse tehtud investeeringute 
tasuvus on mõne aastaga 3–5:1.  

 

 

Euroopa töökohtades näitab ealise juhtimisega tegelemine selget erinevust organisatsioonides, kus 
tegeletakse vananevate töötajatega probleemilahendusmeetodil ja ennetavalt, võrreldes nendega, kus 
sellega ei tegeleta. 

 

Organisatsioonidel, kus nähakse vananevat tööjõudu pelgalt probleemina, läheb sageli halvemini kui 
nendel, kes võtavad seda kui võimalust ning kasutavad näiteks maksimaalselt ära olukorda, kus noortel 
töötajatel on võimalik vanematelt õppida.  

 

 

Seega tuleb aktiivsena vananemisse tõsiselt suhtumine kasuks, ja mitte ainult töötajatele ning nende 
tööandjatele. Hiljutised uuringud on näidanud, et mida parem on meie töövõime enne pensionile minekut, 
seda parem on meie elukvaliteet hiljem, seda madalam on haigsetumise ning füüsilise ja vaimse allakäigu 
tase. Ja see tähendab ka väiksemaid tervishoiukulusid meie kõigi jaoks: töötervishoidu ja -ohutusse 
investeerimine on hea meile kõigile. Oluline on alustada varakult, tänapäeva noored inimesed on homse 
päevaeakad töötajad. 

 

Selle kõige alus on luua ennetav kultuur ja anda inimestele võimalus osaleda aktiivselt parema 
töökeskkonna loomisel. Hea juhtimine ja töötajate kaasamine on tõestatud edutegurid.  

 

 

Lisateabe EU-OSHA töö kohta selles valdkonnas leiate, kui külastate aadressi 

http://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers 

või kui laadite alla meie EL-i tütaragentuuri  

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) ressursside paketi aadressilt 

http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 

 


