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Uuring „Eesti elanike 
sissetuleku- ja varaprofiilid“

Selgitasime välja Eesti inimeste sissetulekud 
ja varad ning uurisime, kuidas nad neid 

kasutavad. 

Millised inimrühmad on pensionipõlveks 
teistest paremini valmis?



Käsitlus 
ratsionaalsest 
tarbijast

Käsitlus rutiine 
järgivast 
tarbijast

Rahalise heaoluni 
viivad finantsharidus 
ja läbimõeldud 
otsused. Oluline on 
inimese sisemine 
motivatsioon.

Säästmist ja rahakasutust 
teadvustavad inimesed 

võrdlemisi vähe. 
Esiplaanil on tegevused 
ja asjad, mille jaoks on 

raha vaja. Tähtsad on 
välised mõjutajad.



Harrastused ja 
hobid

Osavõtt 
kultuurielust

Meediatarbimine

Keha, riietuse ja kodu 
tähtsustamineÜhiskondlik aktiivsus

Tööalased võimed

Suhtlus 
väljaspool 
perekonda

Suhtlusvahendite
mitmekesisus

Reisimine



Oskused/huvi

V
õ

im
a
lu

se
d töörabajad

mitmekülgselt 
aktiivsed

mõõdukalt 
aktiivsed

aktiivsed 
palgatöötajad

paigatruud 
tööinimesed

ühekülgsed 
tarbijad

mugava elu 
otsijad

mitte-
aktiivsed mitteaktiivsed

töötajad



Rasmus ehk töörabaja

• Läheneb 40. eluaastale
• Elab Tallinnas naise ja väikse 

lapsega
• Ostis hiljuti kodulaenuga 

kolmetoalise korteri Kristiinesse
• Teenib hästi, uutest võimalustest 

haarab kiirelt kinni
• Riskantseid otsuseid ei karda, sest 

väike puhver on juba kogutud
• On alati finantsteemade vastu huvi 

tundunud



Oskused/huvi
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Sissetulek

Teele

Sergei

mitmekülgselt 
aktiivne

mitteaktiivne töötaja



• 33aastane, magistrikraadiga
• Tartust
• Projektijuht rahvusvahelises 

turundusettevõttes
• Väga palju hobisid, tugev 

suhtlusvõrgustik

• Läheneb 50. eluaastale
• Ida-Virumaa alevist
• Lahutatud
• Töötab tanklast
• Haridust vähe, keeli ei oska
• Hobisid ei ole

Mitteaktiivne 
töötaja

Mitmekülgselt
aktiivne

Teele

Sergei
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Varad

Maris

Rein

mugava elu otsija

paigatruu
tööinimene



Paigatruu 
tööinimene

• Keskealine
• Elab Pääskülas ridaelamus
• Tal on väike ehitusettevõte
• Naine töötab klienditeenindajana 

riidepoes
• Eriti kodust väljas ei käi
• Pere on Karksi-Nuiast, sealt tuleb 

talvekartul

Mugava elu 
otsija

• Tallinnast pärit, ligi 30aastane
• Viimased aastad elanud Itaalias
• Töötab lapsehoidjana
• Tähtis on lihtne ja mõnus argielu
• Eluga rahul, tuleviku peale ei 

mõtle

Rein

Maris
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Tarbimine

Nadežda

Pille

aktiivne palgatöötaja

ühekülgne tarbija



Aktiivne 
palga-
töötaja

• Pensionieelik, elab Viljandis
• Lahutatud, elab üksinda, lapsed on 

suured
• Pedagoog, koolis töötanud aastaid
• Ostuotsuseid kaalub hoolikalt
• Hobiks on aiandus
• Palju raha kulub teatrietendustele

Ühekülgne 
tarbija

• 40ndates, mitme lapse ema
• Põline tallinlanna
• Kõrgharidus lõpetamata
• Väikese kaupluse juhataja
• Märkimisväärne osa palgast kulub 

riietele, kodule ja iluteenustele
• Turvavõrk on lähedased

Pille

Nadežda
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Pensioniks 
säästmine

Dmitri

Maie
mitte-

aktiivne

mõõdukalt 
aktiivne



Mitte-
aktiivne

• Pensioniealine, elab Narvas
• Töötas varem tekstiilitööstuses, 

läks eelpensionile, kui 
tekstiilitööstus kokku kukkus

• Elab üksi, naine on surnud
• Suguvõsa on Pihkva oblastis
• Elab oma väikeses majas, mis on 

viletsas seisukorras

Ühekülgne 
tarbija

• Töötav pensionär, elab juba 
aastaid Tartus

• Töötab raamatupidajana
• Tahaks jääda koduseks, et 

lapselapsi hoida
• Tegeleb koorilauluga
• Tarbib ettevaatlikult – kõik oluline 

on olemas

Dmitri

Maie



Millise rühma vaatenurgast loome 
lahendusi? 



Aitäh!


