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SHARE taust 
Rahvastikuvananemine on 21.sajandi üks suuremaid väljakutseid. 

Vähe informatsiooni mõistmaks makro— ja mikrotasandi omavahelisi seoseid 

ehk: 

• individuaalse kogemuse ning enda ja perekonna elutingimuste mõju, 

ühelt poolt, ning 

• institutsionaalse konteksti — keskkonna, kus elame ning 

poliitikameetmete mõju rahvastikurühmade elutingimustele, teiselt poolt. 

Euroopa Komisjon (Sotsiaalne Agenda 2009, ESFRI 2008, ERIC 2011) on 

identifitseerinud SHARE kui  

• võtmeallika riikide sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse võrreldavate 

poliitikate (pensionipoliitika, tervisepoliitika, hooldus- jm poliitika) 

evalveerimiseks 

• longituudse teabealuse vananemisprotsessi majanduslike ja 

sotsiaalsete järelmite hindamiseks   

• ainuke eelharmoniseeritud näitajatega vananemisalane üle-

euroopaline võrdlusuuring  

 



uuring rahvastiku tervise, sotsiaalse keskkonna ja 

majanduslike tingimuste omavahelise koosmõju 

uurimiseks vananemise kulgemisele 
 tervise kujunemine, tervishoiu süsteemi kasutamine ning sellele tehtud 

leibkonna kulutused 

 vanemaealiste  majanduslik kindlustatus, kus lisaks regulaarsetele 

sissetulekutele hinnatakse ka varasid ka kohustusi,  ning 

 töötamise ja pensionile siirdumise peamised teed ning mustrid,  

 sotsiaalsete võrgustike seosed, põlvkondadevahelised siirded, 

töövõimetuse teke ja hoolduskoormuse kaetuse jagunemine riigi ja 

sotsiaalsete võrgustike vahel jmt. 

 

 

SHARE – mis see on? 



 Laine 1, 2004-05 

 SE, DK, NL, DE, BE, FR, CH, AT, ES, IT, GR 

 Laine 2, 2006-07 

 + IE, CZ, PL, IL 

 Laine 3, 2008-09  

 Retrospektiivsed elulood: SE, DK, NL, DE, BE, FR, CH, AT, ES, IT, GR, , CZ, PL 

 Laine 4, 2010-11 

  + PT, SI, HU, EE  / sotsiaalsed võrgustikud (nimegeneraatori meetod) 

  Laine 5, 2013-2015 

  +LU, CAT /sotsiaalne deprivatsioon, andmed 2016 juulis 

= 150.000 intervjuud 19 maalt avaldatud andmestikus 

 Laine 6 , küsitlustööd 2015 – septembriks kõik küsitletud, 2016 andmepuhastus 

  + biomarkerid, muutused sotsiaalses võrgustikus 

 Veel 5 paneeli kuni  2024 ( 7.laines retrospektiivne elulugu) 

 

 

  

SHARE riigid 



+sõsaruuringud üle maailma 

MHAS, ELSI,  
 Argentina 



Iga SHARE laine avardab uurimisfookust: 
• SHARE inimeste elutee (SHARELIFE 3.laine 2008-2009, uutele 

lisandunud riikidele 7.laines 2016-2017) 

• Sotsiaalne võrgustik ( 4.laine 2010-2011, 6.laine 2014-2015), 

sotsiaalsed ja materiaalsed siirded võrgustikus ja põlvkondade vahel 

• Sotsiaalne tõrjutus (5.laine 2013) 

• Seostamine administratiivregistritega (4.-5.laine : Saksamaa, Taani , 

Prantsusmaa, Austria, Eesti) 

• Biomarkerid (6.laines 2014-2015) 

• Retrospektiivne elulugu (7. laines 2017-2018) 

 

SHARE tulevikuvisioon 



Mida SHARE võimaldab? 
 Longituudsus: 

 Võimaldab jälgida muutusi ajas indiviidi tasemel (individuaalne 

vananemisprotsess)  

 jälgitakse ühtesid ja samu inimesi iga 2 aasta tagant) ning seega aru saada  

 rahvastikurühmade keskkondlike (elukoht, töötingimused, turvalisus), 

  eluteest tulenevate (akumuleeritud tervis, haridus, töötee, varad) omavahelisi seoseid 

ning selgitada täna tuvastatava ebavõrdsuse põhjuslikke tagamaid 

 Individuaalse ja ühiskonna tasandi koosmõju: 
 Võimaldab hinnata institutsionaalse tasandi kaudu toimivaid 

tasandusmehhanisme  

 poliitikameetmed läbi nt hüvitiste ja nende suhte palka, muude toetusskeemide on 

seatud pehmendama eluteest ja keskkonnast tulenevaid ebavõrdsusi ning 

  hinnata nende mõju (kui teatud reform hariduses, perepoliitkas, pensionipoliitikas 

mingil aastal on teostatud, kas see on mõjunud isiku tasandil ebavõrdsust vähendavalt 

või suurendavalt).  

 Poliitikameetmete andmebaas laiemalt kui ainult uuringuaastatel on kujundamisel (vt 

http://www.demogr.mpg.de/cgi-bin/databases/PPD/index.pli, 2000ndate perepoliitikad vt 

http://www.demogr.mpg.de/cgi-bin/databases/FamPolDB/index.plx) 
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 Vanemaealiste esinduslikkus: 
 Üks väheseid, mis võimaldab vanemaealiste puhul representatiivselt hinnata 

toimuvaid muutusi nende tööturu-, tervise- ja materiaalse toimetulekukäitumise 

aspektidest nii ulatuslikult koosmõjusid arvestades. 

 Seetõttu iga kättesaadud küsitlus ülimalt tähtis! Iga vastaja esindab rohkem kui 

61 inimest e. meie valimi aluse 8260 peavad suutma kirja saada kogu kireva 

seoste jada kogu 50+ Eesti 504827 inimese kohta! 

 Võimaldab mitmekülgsete seoste põhjuslikku analüüsi: 
 Üks väheseid, mis rahvastiku esinduslikul moel (50+ rahvastiku hulgas) 

võimaldab hinnata  

 nende eluteel toimunu (alates lapsepõlvest MC, 7.laine),  

 tänaseks akumuleeritud varade (AS;HH;EP; DN) ja  

 subjektiivselt (PH, BR; HC, MH) ja objektiivselt hinnatud (CF, PF; CS, WS ja 

6.laine biomarkerid)  tervise vahelisi põhjuslikke seoseid. 

 

 

 

Mida SHARE võimaldab? 



 



 



 



Sotsiaalne taust on oluline tegur vananemisel: 

 

Haridus hoiab eurooplasi vormis: võrreldes kõrgema haridustasemega on 

madalama haridusega inimesed 70% võrra tihedamini füüsiliselt mitte-

aktiivsed ja 50% võrra tõenäosemalt  rasvunud 

 

Haridus aitab ära hoida depressiooni: üle-euroopalises võrdluses peegeldab 

depressiooni levimus vanemaealiste hulgas haridusmustrite erinevusi.  

Maa-keskselt on madalama sissetuleku või madala netorikkusega 

inimesed sagedamini depressioonis 

 

Kõrgem haridustase hoiab ära sotsiaalse isolatsiooni: raskete 

tegevuspiirangutega inimeste puhul on kõrgema haridusega inimestel 

suurem tõenäosus omada suuremat ja variatiivsemat võrgustikku 

 

SHARE esmased tulemused 



Pere olemasolu on tähtis, kuid väljendub erinevalt: 

 vaid 13% taanlasi elab samas leibkonnas oma lastega, samal ajal kui 

Hispaanias on neid 52% 

 Põhjamaades annab materiaalset abi vanem põlvkond lastele, Lõuna- 

Euroopas noorem põlvkond oma vanematele 

  Eesti 50+ inimeste seas on kõige rohkem neid, kes ei tegele üldse või siis 

tegelevad AINULT individuaalsete tegevustega (umbes 60%). 

Ühistegevustest osavõtvaid inimesi on teiste Euroopa maadega võrreldes 

kõige vähem 

 Eestis on kodused (mittetöötavad) pensionärid passiivsemad kui tööealised 

või tööd tegevad pensionärid, mis mujal on vastupidi.  

 

SHARE esmased tulemused 



SHARE tulemused: Materiaalne toimetulek 

(SHARE TAI kodulehel) 
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SHARE tulemused: 

Depressioon kahe mõõdikuga 
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SHARE peamised moodulid 
DN Demograafilised andmed SP Sotsiaalne tugi 

SN Sotsiaalne võrgustik FT Finantsid 

PH Füüsiline tervis HO Eluase 

BR Käitumisriskid HH Sissetulekud 

CF Kognitiivsed funktsioonid CO Tarbimine 

MH Vaimne tervis PF Kopsumaht 

HC Tervishoid AS Varad 

EP Töö ja pension AC Tegevused 

LI Seostamine registritega IT Arvutikasutus 

GS Käetugevus EX Ootused 

BS Biomarkerid IV Küsitleja märkmed 

CH Lapsed XT Elulõpuintervjuu 



UUENDUSED SHARE 6.laines: muutused 

sotsiaalvõrgustikus (SN) 4. ja 6.laine vahel 

paneeli isikutele ainult 

 

 

 
Mart(poe

g) 
 

 
Eve 

(sõber) 

 

 

 
Mart 

(poeg) 
 

 
Eve 

(sõber) 

Kas sama Jüri kui 4.laines? 

 

 

 

 

Põhjus, mik seekord Mari ei märgitud? 

 

 

 

 
Toomas 

(sõber) 

? 

Lisatud teave 

lähivõrgustiku kohta 

- vanus 

- tegevusala 

- Kes ta on vastajale 



Uuendused 6.laines 
XT 

DN 

SN 

CH 

PH 

BR 

Lapsed: uut moodi küsitakse 

lapse suhteid vastaja 

elukaaslasega 

Käitumisriskid: Uus 

alkoholiühikute mõõtmise tabel 

ja suitsetamise küsimused 



Uuendused 6.laines 

MH 

HC 

LI 

EP 

IT 

Tervishoid: abivahendid lisatud; 

muud teraapiad; paremini 

sõnastatud kulud oma taskust 

Parem sõnastus tööandja 

pesnionite kohta ja muude 

hüvitiste kohta; ametite 

automaatkodeerimine, kuid ka 

käsitsi sisestus võimalik 

Seostamine registritega: 

tehakse Saksamaal, Eestis, 

Hispaanias, Kataloonias 

(Girona), Luxemburgis 



Uuendused 6.laines 
GS 

BS 

PF 

SP 

FT 

HO 

Eluase: Kergem vastata 

hooldekodu inimestel 

Verepleki test: Uus moodul. Küsitakse  

 BE, CH, DE, DK?, EE, ES, FR?, IL, IT, 

SE, SI 

Sotsiaalne abi andmine:uued küsimused 

inimese seostamiseks sotsiaalvõrgustikust 

(SN) ja lastega (CH) 

Materiaalse abi siirded: uued 

küsimused seostamaks SN ja CH 

Kopsufunktsioon tagasi nagu 

4.laines 5.laines toolilt tõusmise 

asemel 



TÄNAN! 

Luule.sakkeus@tlu.ee 


