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Millest juttu tuleb?

�Sündimuse põhisuundumused (1989-2015)
�Sündide arvu vähenemist põhjustanud tegurid

�Perioodvaade, põlvkonnavaade

�Eesti võrdluses teiste Euroopa maadega

�Edasivaade (rahvastikuprognoosid kuni 2100)



1. Suundumused ja 
põhitegurid



Sündide arv ja summaarne sündimuskordaja 
Eesti 1989–2015

SSK 2008 ja  2010: 1,72 last                    

SSK 1998: 1,32 last

1989: 24318 sündi

1998: 12167 sündi

2008: 16028 sündi
2015: 13973 sündi

2015: 
1,57 last

SSK: 2,22 last



15–44-aastaste naiste arvu vähenemine 
1989–2015

1991: 335 tuhat

2015: 249 tuhat
(26% vähem)

1999: 293 tuhat
(13% vähem)



15–34-aastaste naiste arvu vähenemine 
2000–2015: 5-aastased vanusrühmad

2006–2007: 
väikesearvulised sünnipõlvkonnad 
hakkasid jõudma vanusrühma 15-19

2011–2012: 
põlvkonnasuuruse mõju 
jõuab vanusrühma 20-24



Naiste arvu vähenemise ja käitumismuutuse 
mõju sündide arvule 1989–2014

1. Käitumismuutuse 
mõju: -20,5%    (-5000 s)

2. Naiste arvu 
vähenemise mõju: -23.8%

(-5800 s)

Vähenemine
kokku: -44,3%  (-10800 s)



Käitumispööre sündimuse „noorenemiselt“ 
„vananemisele“: ema vanus laste sünnil 1953–2014

Min 1991 = 22,6a

Min 1992 = 26,4a

Min 1993 = 30,5a

34,2a

30,6a

29,7a

26,6a

2014:



Ema vanus esimese lapse sünnil
Eesti ja Euroopa piirkonnad 1960–2013

26,9

30,0

29,4

28,8

26,5

Ajastuspööre on nüüdisaegsetele 
ühiskondadele üldomane fenomen

Allikad: Council of Europe (2006), Eurostat (2016)

Ajastusmuutuse mõju: aastapõhiste sündimusnäitajate tõus või vähenemine



Sünnitusea tõusu mõjust „puhastatud“
sündimuskordaja 1989–2012

SSK(1991-2012)= 1,50 last
AjK SSK(1991-2012) = 1,84 last

Hinnatud Bongaarts-Feeney (1998) meetodil

Ajastusnihketa SSK

Tavaline (vaatluslik) SSK

sündide edasilükkamise aastapõhiseid
kordajaid vähendav mõju



Sündimus põlvkonnavaates:
laste arv 1960–1985 sündinud naistel

1970. aastal sündinud põlvkonnal 
jäi taastetasemest jääb puudu 10%

5



Põlvkonnasündimus: Eesti ja Euroopa piirkonnad 
1950, 1960, 1970, 1975 ja 1979 sündinud naised

Allikas: Myrskylä et al. 2013, autori arvutused

1,94 last (7% taaste-
tasemest allpool)1,86 last



2. Edasivaade



Sündimusvajaku kordistumine läbi mitme põlvkonna
tähendab reaalset ohtu sattuda demograafilise vetsupotti

„Taastetase“ SSK 2,08 last =>15 tuhat

„Keskmine“ SSK 1,9 last => 10 tuhat

„Konstantne“ SSK 1,64 last=6,5 tuhat

Lähte-eeldused muude protsesside kohta:
- eluea pikenemine (mehed 81, naised 89) 
- rändevoogude pikaajaline tasakaal

Prognoositud aastakäigu suurus (~ sündimusest) 
Eesti kuni 2100



Prognoositud rahvaarv (~ sündimusest) 
Eesti kuni 2100

SSK 2,08 last=>1288 tuh

SSK 1,9 last=>958 tuh

SSK 1,64 last=>781 tuh

Allikas: UN Population Division (2014)



Mõjutamise võimalused

Võimalused on olemas, kuid...
�teatud asju ei saa muuta (nt põlvkonnasuurus, 

ajastusnihke mõju) => eesmärgi sõnastus

�lihtsam on mõjutada ajastust kui põlvkonna   
lõplikku laste arvu => pikaajalisus, stabiilsus

�mõjutegureid on palju, üksiktegurite toimet ei tohi 
üle hinnata  => süsteemsus, kaudsed mõjud

�seosed ei pruugi olla ühiskonniti ühesugused           
=> tõendus - ja analüüsipõhisus



Poliitikakujunduse sõltuvus valimistsüklist

Allikas: Sotsiaalministeerium

Riigikogu valimised

Majanduskriisi, vanemahüvitise 
skeemi täiendamise 
ja kõrge sündimuse koosmõju



Aitäh kuulamast!



Mõned lisaslaidid



Laste arv: haridus ja põlisus
sünnipõlvkonnad 1960–1962 ja 1970–1972

Allikas: REL 2011

1960-1962 sünniplvk 1970-1972 sünniplvk

taastetase

Allikas: REL 2011

1,76
1,95

2,36

1,93

2,17

2,63

1,84
1,71

1,58 1,511,59
1,75



Vanemapalga mõju 2009-2010 kriisis

Erinev „vastus“ sõltuvalt laste arvust 



Laste arv: põlis- ja välispäritolu rahvastik
sünnipõlvkonnad 1900–1970

taastetaseme arvväärtus muutub

Eestlastel on seljataga ligi 100 aastat 
taastetasemest madalamat sündimust 
(keskmiselt 1,92 last, 88% tänasest taastetasemest) 1,53 last (74% TT-st) 

1,94 last (93% TT-st) 

0,4 last

Allikad: REL 1989,2000.2011



Sündimuskavatsused: Eesti ja Euroopa piirkonnad 
1972–1986 sündinud naispõlvkonnad

Allikas :Testa (2012), Eurobaromeeter 2011 andmetel

2,34 2,34

2,17
1,91 2,04



Abieluväliste sündide osakaal
Eesti ja Euroopa piirkonnad, 1960–2014

Eestit iseloomustab uute 
perevormide laialdane levik

59%

51%

42%

31%

41%



Allikas: UNPD (2014)

Kuni 2035–2040 on loomulik iive
kõigi põhivariantide puhul negatiivne

SSK2,08 =+1300

SSK 1,9 last=-1800

SSK 1,64 last=-5000

Prognoositud loomulik iive (~ sündimusest) 
Eesti kuni 2100


