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Sissejuhatus

Analüüsi eesmärk on hinnata riikliku pensionikindlustuse sotsiaalset ja finantsilist jätkusuutlikkust ning
vajadusel pakkuda välja alternatiive kehtivale pensionikindlustussüsteemi korraldusele. Vabariigi Valitsuse
tegevusprogrammis 2015-2019 püstitatud ülesandest (punkt 10.8) tulenevalt on analüüsis käsitletud ka
paindliku eapiiriga pensionisüsteemi põhimõtteid.
Analüüsi ajendeid on mitmeid. 2011. aasta novembris valmis Poliitikauuringute Keskuse Praxis poolt
rahandusministeeriumi tellimusel uuring „Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise
võimalused“1, mis käsitleb muuhulgas riikliku pensionikindlustuse tuleviku prognoose ja väljakutseid,
pakkudes samal ajal ka võimalikke lahendusi. Nii mitmegi uuringus toodud poliitikavariandi võimalik Eestis
rakendamine väärib kaalumist. Lisaks uuringus õhku visatud küsimustele tuleneb analüüsikohustus ka otse
seadusest. Nimelt sätestab riikliku pensionikindlustuse seaduse § 26 lõige 8, et Vabariigi Valitsus peab iga
viie aasta järel analüüsima pensioniindeksi asjakohasust ja selle mõju pensionikindlustussüsteemi
finantsilisele ja sotsiaalsele jätkusuutlikkusele. Lisaks sätestab riikliku pensionikindlustuse seaduse § 615, et
Vabariigi
Valitsus
koostab
2019.
aastaks
analüüsi
vanaduspensioniea
mõju
kohta
pensionikindlustussüsteemi finantsilisele ja sotsiaalsele jätkusuutlikkusele ning esitab ettepanekud selle
muutmiseks või paindliku pensioniea kehtestamiseks (automaatsed kohandumismehhanismid). Kuigi
viimane tähtaeg on veel kaugel, võib vajalikuks osutuda varasem automaatsete kohandumismehhanismide
(edaspidi AKM) rakendamine ja arvestades teema olulisust, on mõistlik algatada avalik arutelu märksa
varem. Ka Riigikontroll viitas oma 2014. aasta aruandes „Riigi pensionisüsteemi jätkusuutlikkus“2, et
vastavad arutelud ja analüüs tuleb algatada varem kui 2019.
Riiklik vanaduspension koosneb nii I samba kui ka II samba pensionist. Käesoleva analüüsi eesmärkide ja
baasstsenaariumi peatükkides käsitletakse I ja II sammast koos, lahendusvariandid sisaldavad vaid I samba
vanaduspensioni muudatusi, kuna II samba osas on käimas paralleelprotsessid. Analüüs otseselt ei käsitle
teisi pensionikindlustust puudutavaid reforme nagu töövõimereform ning eripensionide, väljateenitud
aastate ja soodustingimustel vanaduspensionide reform. Analüüsist tulenevate otsuste tegemisel tuleb aga
arvestada kõigi nende reformide tulemustega. Samuti tuleb arvestada, et nende reformidega tehtavad
otsused võivad mõjutada riikliku pensionikindlustuse tulevikku ja seega ka käesoleva analüüsi tulemusi.
Suur osa analüüsist keskendub nn automaatsetele kohandumismehhanismidele pensionisüsteemis.
Pensionisüsteemi kontekstis on AKM süsteemis olev mehhanism, mis sõltub kas süsteemisisesest või
süsteemivälisest muutusest ning vastavalt sellele kohandab pensionisüsteemi soovitud suunas. Eestis on
selleks näiteks pensioniindeks, mis peaks tasakaalustama riikliku pensionikindlustuse tulude ja kulude
kasvu.
Kuigi globaalselt on hakatud rääkima ning rõhutama pensionisüsteemi AKM-de olulisust just viimastel
aastatel, siis tegelikkuses on need paljudes pensionisüsteemides juba ammu olemas. Riikide rahvastike
struktuurid on varem olnud piisavalt stabiilsed või pensionisüsteemi jaoks soodsa trendiga, mistõttu pole
olnud tugevat survet langetada ebameeldivaid otsuseid, et tagada süsteemi sotsiaalne ja finantsiline

1

http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Tervishoid/Eesti_tervishoiu_rahastamise_jatkusuutlikkus/Eesti_s
otsiaalkindlustussuesteemi_jaetkusuutliku_rahastamise_voimalused_taeisversioon.pdf
2
http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2313/Area/21/language/et-EE/Default.aspx
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jätkusuutlikkus. Rahvastikustruktuuri muutumine nõuab ka pensionisüsteemi pidevat muutumist. Jooksvalt
uusi otsuseid, mis tihtilugu on ebameeldivad, vastu võttes halveneb nii süsteemi kui selle muutjate maine.
AKM-de kasutuselevõtt vähendab vajadust selliste ühekordsete otsuste tegemiseks ning annab seetõttu ka
suurema kindlustunde ja selguse pikemaks ajaks süsteemis osalejatele.
Käesolevas analüüsis käsitletakse AKM-na kõiki mehhanisme (sh olemasolevaid), mis mingil määral
pensionisüsteemi muutusi automatiseerivad. AKM-id on analüüsis läbivaks teemaks. Nii indeksi,
ennetähtaegse ja edasilükatud vanaduspensioni kui ka staažinõude alternatiivid pakuvad välja võimalusi
nende mehhanismide automatiseerimiseks. Analüüsis käsitletakse ka selliseid AKM-e, mis ei ole nimetatud
kolme elemendiga otseselt seotud.
Analüüsi teostamiseks kirjeldatakse esmajärjekorras pensionikindlustuse peamisi eesmärke – finantsiline
jätkusuutlikkus, pensionide piisavus ja solidaarsus. Eesmärgid annavad võrdlusalused, mille vastu on
võimalik pensionisüsteemi minevikku ja tulevikku hinnata. Järgmisena vaadatakse süsteemi peamisi
näitajaid minevikus, olevikus ja nende tuleviku prognoose kehtiva olukorra säilides. Lühidalt saab seda
nimetada nö baasstsenaariumiks, mille võrdlemine pensionisüsteemi eesmärkidega annab indikatsiooni,
kas süsteem vajaks muudatusi. Viimasena analüüsitakse erinevaid alternatiive süsteemi muutmiseks.
Sealjuures on tehtud alternatiivide seas eelnev valik järgmises lõigus mainitud institutsioonide ekspertide
poolt. Iga süsteemi elemendi alternatiive vaadatakse eraldiseisvatena ning kombinatsioone antud osas välja
ei pakuta.
Analüüsi koostasid Rahandusministeerium ja Sotsiaalministeerium koostöös Tallinna Ülikooli Eesti
Demograafia Instituudi vanemteadur Lauri Leppiku, Poliitikauuringute keskuse Praxis nooremanalüütik
Magnus Piiritsa ja Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi
nooremteadur Ralf-Martin Soega. Analüüsi tegemisse on kaasatud lai ring huvirühmi, nende arvamusega on
arvestatud lahendusettepanekute tegemisel. Huvirühmadest olid esindatud sotsiaalpartnerid, pensionäride
ja naiste õiguste eest seisvad organisatsioonid ning näiteks Teenusmajanduskoda, MTÜ Kuldliiga Algatus,
MTÜ Eesti Omastehooldus, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Linnade Liit, Inimõiguste Instituut, Eesti
Kindlustusseltside Liit, Eesti Koostöö Kogu.
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1

Riikliku pensionikindlustuse eesmärgid

1.
Käesolevas peatükis sõnastatakse täpsemalt riikliku pensionikindlustuse eesmärgid ja analüüsitakse
erinevaid eesmärkide täitmise mõõdikuid ning nende sobivust. Analüüsi põhimõteteks on eelkõige lihtsus,
täpsus, kättesaadavus ja universaalsus. Mõistagi ei ole olemas ideaalseid mõõdikuid, mistõttu valitud
alternatiividel on kindlasti ka negatiivseid külgi, kuid loodetavasti positiivsed küljed kaaluvad need üles.
2.
Riikliku pensionikindlustuse esmaseks eesmärgiks on inimestele pensionipõlves piisava sissetuleku
tagamine. Pensioni suurusele seab omakorda piirid riigi finantsiline suutlikkus. Finantsiline ja sotsiaalne
jätkusuutlikkus asuvad nö kaalu erinevates otstes, kuid selle tasakaal (ehk kui palju riigi tuludest kulutatakse
pensionideks) on suuresti poliitilise kokkuleppe küsimus. Lisaks raha suurusele on oluline ka raha
ümberjaotamise mehhanism, mis käesolevas analüüsis taandub eelkõige põlvkondade sisesele
solidaarsusele.

1.1 Piisavus

Pensionide piisavus
sätestab standardi,
mis peaks tagama
pensionäridele
mõistliku
elatustaseme.

3.
Pensionisüsteemi eesmärk on pehmendada tarbimisharjumuste muutust tööeast
pensioniikka jõudmisel ning vähendada vanemaealiste vaesusriski3. Pensionide piisavus
ehk adekvaatsus sätestab standardi, mis peaks tagama pensionäridele piisava tulu, et
säiliks mõistlik elatustase pärast pensionile minekut. Mõistliku elatustaseme all mõeldakse
tavaliselt vaesusriski puudumist ja võimalust osaleda avalikus-, sotsiaal- ja kultuurielus.
4.
Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks (16. aprillil 1964. a. allakirjutamiseks avatud ja
17. märtsil 1968. a. jõustunud) on Euroopa Nõukogu (EN) olulisemaid sotsiaalvaldkonna
konventsioone, mis kuulub sotsiaalkindlustuse standardeid kehtestavate rahvusvaheliste
õigusaktide hulka. Sotsiaalkindlustuskoodeksis sätestatud standardeid loetakse Euroopa
sotsiaalkindlustuse miinimumstandarditeks.
5.
Sotsiaalkindlustuskoodeksis sätestatud vanaduspensioni miinimumstandardi
kohaselt peab 30-aastase pensionistaažiga pensionäri pension moodustama vähemalt 40%
tavalise meeslihttöölise netotöötasust. Asendusmäär 40% on valitud rahvusvaheliseks
miinimumstandardiks ühelt poolt vanaduses äraelamise kindlustamiseks, teiselt poolt on
see ka miinimum sotsiaalse ja poliitilise stabiilsuse tagamiseks ühiskonnas. Tänaseks on
see Euroopa mõistes suhteliselt madal tase, mida koodeksi ratifitseerinud riigid ületavad.
6.
Eesti on juba võtnud endale rahvusvaheliselt kohustuse hoida vanaduspensione
vähemalt sotsiaalkindlustuskoodeksis sätestatud miinimumtasemel. Sellest tulenevalt ei
või Eesti sotsiaalkindlustuse valdkonna õigusakte muuta viisil, mille tagajärjel oleks
hüvitiste tase või õigustatuse tingimused kaitstavate isikute suhtes ebasoodsamad
koodeksis sätestatud miinimumtasemest. Kui hüvitiste tase peaks muudel põhjustel

3

Erinevad allikad, näiteks: http://siteresources.worldbank.org/INTPENSIONS/Resources/3954431121194657824/PRPNoteConcept_Sept2008.pdf
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Eesti on võtnud
kohustuse täita
Euroopa
sotsiaalkindlustuskoodeksi nõudeid
ning need on ka
täidetud.

langema alla koodeksi miinimumtaseme, kohustub Eesti rakendama meetmeid hüvitiste
suurendamiseks vähemalt miinimumtaseme saavutamiseks.
7.
Sotsiaalkindlustuskoodeksis sätestatud miinimumstandardi järgi arvutatud
pensioni ja palga suhe on aastatel 2009-2014 olnud vahemikus 80-85%. Seega ületab Eesti
koodeksi nõudeid rohkem kui kahekordselt.
8.
1997. aastal Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud pensionireformi
kontseptuaalsetes alustes oli sätestatud eesmärk, mille kohaselt peab pension
moodustama vähemalt 40% hüvitisesaaja varasemast palgast (isikute puhul, kelle palk on
väiksem kui 125% sotsiaalkindlustatute keskmine palk). Seda eesmärki ei ole aga hiljem
praktikas väga laialdaselt kasutatud. Üheks põhjuseks võib olla ka selle reaalne
kontrollimine, kuna tegemist on nö individuaalse näitajaga ehk arvutus tuleb teha iga
inimese jaoks eraldi. Samuti ei ole eesmärgi juures täpsustatud, millise tööstaaži korral
antud eesmärk peaks olema täidetud.

Siiamaani on piisav
pension
määratletud
keskmise
netopensioni ja
netopalga 40%
suhtena.

9.
Siiamaani räägitakse Eestis pigem riigi keskmise netopalga ja keskmise
netovanaduspensioni 40%-se asendusmäära hoidmisest. Tegemist on lihtsasti arvutatava
ja arusaadava näitajaga, mis iseloomustab keskmist pensionit ja ka pensionide üldkogumit
suhteliselt hästi juhul, kui pensionide jaotus on ühtlane ja erinevus pensionides on väike.
Siiski on ka sellel näitajal omad puudused. Esiteks ei anna see indikatsiooni, kas keskmist
pensioni saav isik või ka isikud, kes saavad sellest väiksemat pensioni, on vaesusriskis või
mitte. Samuti ei anna see indikatsiooni, milline on pensionide jaotus – näiteks
mediaankeskmine võib oluliselt erineda aritmeetilisest keskmisest.
10.
Pensionide piisavuse mõõtmiseks on võimalik kasutada erinevaid indikaatoreid, nii
rahvusvaheliselt levinuid kui ka „kodukootuid“. Eestil ei ole mõistlik koostada oma riigi
spetsiifilist indikaatorit, kuna sellisel juhul ei ole see teiste riikidega võrreldav, vaid pigem
lähtuda maailma praktikas levinud indikaatoritest. Euroopa Liidus on adekvaatsuse
mõõtemiseks peamiselt kasutusel järgmised indikaatorid:
1. üle 65-aastaste suhtelise vaesusriski määr;
2. sügava materiaalse ilmajäetuse määr;
3. vanemaealiste suhtelise tulu näitajad (nt sissetuleku kvintiilide suhe);
4. asendusmäärad (teoreetilised asendusmäärad, agregaatasendusmäär, sissetuleku
suhe, keskmine brutoasendusmäär);
5. sooline pensionilõhe.
11.
Lõikes 10 toodud loetelus mõõdab punkt 2 eelkõige vanemaealiste vaesust,
punktid 1 ja 3 sissetulekute ebavõrdsust, punkt 4 pensioni ja palga suhet ning punkt 5
sugudevahelist erinevust. Seega kaetakse indikaatoritega adekvaatsuse erinevaid
dimensioone.
12.
Baasstsenaariumi prognoosi kohaselt pensionide jaotus tulevikus oluliselt muutub
(vt täpsemalt peatükist 2.5.2), mistõttu ei ole mõistlik enam pensionide adekvaatsust
7

edaspidi ainult ühe indikaatori põhjal kirjeldada. Pensionide piisavuse mõõtmisel võiks
aluseks võtta vähemalt kolm indikaatorit, mis iseloomustavad vastavalt miinimumtaset,
keskmist pensionit ja pensionide jaotust. Riigil peaks olema eesmärk iga indikaatori kohta
ning tegevuskava nende eesmärkide täitmiseks. Indikaatorite tasemed peaksid samas
olema piisavalt mõistlikud, et finantsiline ja sotsiaalne jätkusuutlikkus oleksid tasakaalus.
Minimaalne tase iseloomustab madalaimat pensionit, mis on teatud staaži korral
pensionärile tagatud. Keskmise pensioni indikaator iseloomustab eelkõige keskmist
pensioni ja pensionide jaotuse indikaator erineva suurusega pensionide hajuvust
pensionisüsteemis (vt täpsemalt peatükkidest 1.1.1, 1.1.2 ja 1.1.3).
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Joonis 1. Vanaduspensionide eesmärkide graafiline kujutis 2014. aastal määratud I samba
pensionide histogrammi taustal.
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Allikas: Sotsiaalkindlustusamet, rahandusministeeriumi arvutused
13.
Miinimumpensioni, mediaankeskmise pensioni ja hajuvuse eesmärgid on
omavahel otseselt seotud tulenevalt pensionikindlustuse eelarve vahendite piiratusest.
Kõrge miinimumpension võrreldes keskmise pensioniga tähendab väiksemat hajuvust ja
vastupidi. Samuti mõjutab miinimumpension ka mediaanpensioni, kuna
mediaankeskmine pension on aritmeetilisest keskmisest tulevikus oluliselt madalam.

1.1.1

Miinimumeesmärk

14.
Pensioni miinimumeesmärgi indikaatoriks sobib eelkõige indikaator, mis
iseloomustab pensioni, millega pensionär suudaks pensionieas oma baasvajadused
rahuldada. Seega peaks indikaator eelduslikult olema seotud kas absoluutse vaesuse
piiriga või Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksis sätestatud miinimumeesmärgiga. Võimalik
oleks minimaalne eesmärk tuletada ka näiteks mõnest asendusmäära indikaatorist, kuid
sellisel juhul poleks see sisu poolest seotud nö minimaalsete vajadustega. Valikus on neli
võimalikku indikaatorit:
1) sotsiaalkindlustuskoodeksi miinimumeesmärk;
2) absoluutse vaesuse piir;
3) suhtelise vaesuse piir;
4) materiaalse ilmajäetuse määr.
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Miinimumeesmärk
peab
iseloomustama
pensioni, millega
saab baasvajadused
rahuldada.

15.
Nendest neljast on kõige vähem sobiv viimane – materiaalse ilmajäetuse määr.
Indikaator näitab osakaalu inimestest, kelle tarbimisvõimalused on eriti piiratud. Need on
inimesed, kes ei saa endale lubada järgnevatest asjadest vähemalt nelja. Siia loetellu
kuuluvad üüri- ja kommunaalkulud, küttekulud, ootamatud kulud, kala ja liha söömine igal
teisel päeval, nädalane puhkus kodust eemal, auto, nõudepesumasin, värviline televiisor
ja telefon. Tegemist on näitajaga, mis otseselt ei iseloomusta pensioni suurust, vaid pigem
inimeste osakaalu, kes saavad lubada teatud esemeid või teenuseid, seega on seos just
pensioni suurusega nõrk. Samuti on küsitav, kuivõrd adekvaatne on see üheksaasjaline
loetelu iseloomustamaks just pensionäride tarbimist. Nimetatud näitaja on üldistus kogu
elanikkonnale ja ei arvesta erinevate inimeste tarbimiseelistusi.

Protsent

Joonis 2. Üle 65-aastaste inimeste materiaalse ilmajäetuse määr erinevates EL riikides
2013. aastal.
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Allikas: Eurostat
Suhtelise vaesuse piir on 60% leibkonnaliikmete aasta ekvivalentnetosissetuleku4
mediaanist. Tegemist on näitajaga, mis otseselt ei iseloomusta vaesusriski (ehk
tarbimisvõimaluste piiratust või materiaalset ilmajäetust), vaid pigem leibkondade
sissetulekute jaotust. Suur inimeste osakaal, kes jäävad alla suhtelise vaesuse piiri, viitab
ebavõrdsele jaotusele, kuid rikkamas riigis ei pruugi suhteliselt vaesed olla vaesusriskis.
Vastupidiselt, vaesemas, kuid ühtlasema jaotusega riigis, võib nimetatud osakaal olla väike,
kuid rohkem inimesi vaesed.
16.
Suhtelise vaesuse piiri kasutamine minimaalse eesmärgina oleks võimalik juhul, kui
riigi rahalised võimalused oleksid tunduvalt suuremad võrreldes tänasega. Kuna
ajalooliselt on suhtelise vaesuse piir olnud enam-vähem samas suuruses keskmise
vanaduspensioniga (vt joonis 3), siis selle eesmärgi täitmiseks tuleks kõigile maksta
võrdselt sama suurt pensioni, pension ei tohiks täiendavalt sõltuda individuaalsest
panusest ja ära peaks kaotama ka kohustusliku kogumispensioni. Seega ei oleks ka
suhtelise vaesuse piir ilma täiendavate modifikatsioonideta sobiv indikaator miinimumpensioni (I ja II samba peale kokku) kirjeldamiseks, kuna eesmärk on kehtivat taset
(suhtena palka) pigem hoida.

4

Ekvivalentnetosissetulek on leibkonna sissetulek, mis on jagatud leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga.
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Joonis 3. Suhtelise vaesuse piir ja keskmine vanaduspension aastatel 2000-2013.
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Allikas: Sotsiaalkindlustusamet, Statistikaamet
17.
Absoluutse vaesuse piiriks on alates 2004. aastast arvestuslik elatusmiinimum.
Arvestuslik elatusmiinimum on elatusvahendite väikseim kogus, mis katab inimese
igapäevased vajadused. Elatusmiinimum koosneb arvestuslikust minimaalsest toidukorvist
(v.a alkohol ja tubakas) ja individuaalsetest muudest kulutustest (k.a eluasemekulutused).
Kuna absoluutse vaesuse näitaja on sisu poolest hästi kooskõlas miinimumpensioni
eesmärgiga, sobiks see minimaalse pensioni indikaatoriks.
18.
Ajalooliselt on absoluutse vaesuse piir olnud keskmiselt 50-60 euro võrra kõrgem
rahvapensioni määrast ja viimastel aastatel ca 120-130 euro võrra madalam keskmisest
pensionist. Absoluutse vaesuse määradest on täpsemalt juttu ka peatükis 2.5.3.
Absoluutse vaesuse piiri suuruse pensioni teenimiseks tuleks keskmise palgaga inimesel
töötada keskmiselt 13-16 aastat. Seega rahalise vääringu poolest oleks miinimumpensioni
sidumine absoluutse vaesuse piiriga suhteliselt mõistlik.
Joonis 4. Absoluutse vaesuse piir, keskmine vanaduspension ja rahvapension aastatel
2000-2014.
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Allikas: Sotsiaalkindlustusamet, Statistikaamet
19.
Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi pensionide suuruse miinimumnõue
arvutatakse välja meetodiga, kus liidetakse kokku 30-aastase staažiga inimese
10

vanaduspension ja mittetöötanud kaasa pension (ehk rahvapension) ning jagatakse see
meeslihttöölise netopalgaga. Viimase 10 aasta jooksul on antud suhe olnud umbes 80%
ehk kaks korda kõrgem koodeksi nõudest. Kuna konkreetselt sotsiaalkindlustuskoodeksi
nõude täitmisel liidetakse kokku kaks pensionit, siis miinimumpensioni indikaatoriks ei ole
see sobivaim valik. Samas oleks võimalik kasutada miinimumpensioni väärtusena ainult
40% meeslihttöölise netopalgast. Indikaator oleks sel juhul küll seotud rahvusvahelise
nõudega, kuid samas puuduks otsene seos vaesuse või elustandardiga. Ajalooliselt on
olnud 40% meeslihttöölise netopalgast suhteliselt võrdne absoluutse vaesuse piiriga,
mistõttu rahalise väärtuse järgi oleks ka see indikaatoriks sobiv.
Joonis 5. Absoluutse vaesuse piir ja 40% meeslihttöölise netopalgast aastatel 2004-2014.
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Allikas: Sotsiaalministeerium, Statistikaamet
20.
Lisaks indikaatori valikule on olulised ka miinimumnõuded inimesele, kelle pension
peab vastama pensioni minimaalsele suurusele. Miinimumnõue võiks eelduslikult sõltuda
staažist (st töötatud aastatest) ja sissetulekust (st reaalne panus pensionisüsteemi).
Sissetuleku (ehk kindlustusosaku) miinimumnõude tingimusena oleks loogiline kasutada
miinimumpalka, mis tagaks miinimumpensioni kõikidele, kes panustavad
pensionisüsteemi ühiskonnas kokkulepitud minimaalsel määral. Ka pensioniõiguslik staaž
on seotud miinimumpalgaga, st ühe staažiaasta saab juhul, kui sotsiaalmaksu on aasta
jooksul makstud vähemalt miinimumpalgalt. Seega, kui kasutada miinimumnõudena ainult
pensioniõiguslikke staažiaastaid, siis praktikas tähendab see ka miinimumpalga
arvestamist miinimumpensioni tingimustes.
21.
Riikliku pensionikindlustuse seaduse kohaselt on õigus vanaduspensionile
vähemalt 15-aastase pensionistaaži korral. Sotsiaalkindlustuskoodeks aga eeldab
miinimumnõude juures vähemalt 30-aastast staaži. Eesti staažinõue on Euroopas üks
madalaim ning tavaliselt on staažinõue pikem kui 30 aastat (vt lisa 2). Töötatud aastate
pikkus ehk staažinõue ei mõjuta alates 1999. aastast pensioni suurust, vaid piirab isikute
ringi, kellel tekib õigus solidaarsusel põhinevale pensionile. Antud peatükis ei analüüsita
siiski pikemalt kehtiva staažinõude objektiivsust ja alternatiive, seda on tehtud peatükis
3.6.2. Vältimaks erinevate nõuete ja eesmärkide omavahelist ebakõla, oleks mõistlik, kui
miinimumpensioni eesmärk oleks tagatud minimaalse staažinõude korral. Seega juhul, kui
inimene kvalifitseerub vanaduspensionile, saab ta pensionina kätte vähemalt
11
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miinimumeesmärgile vastava summa. Vastasel korral tekiks olukord, kus inimesel tekib küll
õigus vanaduspensionile, kuid see ei kata minimaalseid igapäevaseid baasvajadusi.
22.
Tulenevalt eelnevast võiks pensionide miinimumeesmärgiks olla absoluutse
vaesuse piiri suuruse pensioni tagamine pensionärile, kellel on pensionistaaži vähemalt
riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud miinimumkoguses. Selline
miinimumeesmärk peaks hoidma kõikide vanaduspensionäride sissetuleku kõrgemal
arvestuslikust elatusmiinimumist ja tagama baasvajaduste rahuldamise.
Sihtrühmade arvamus
23.
Sihtrühmade valdav arvamus oli, et inimesed, kes ei ole pensionisüsteemi piisavalt
panustanud ehk neil ei ole kvalifikatsiooninõuded täidetud, peaksid saama arvestusliku
elatusmiinimumi suurust miinimumpensioni. Kvalifikatsiooninõuded täitnud inimesed
peaksid saama suuremat pensioni, näiteks 15-aastase staažinõude täitnud inimese
pension võiks olla kahekordse elatusmiinimumi suurune või vastama suhtelise vaesuse
määrale või olema miinimumpalga suurune.

1.1.2
Keskmise pensioni
indikaator peab
iseloomustama
keskmist tulu
pensionisüsteemist.

Siiamaani on
vaadatud keskmise
tuluna aritmeetilist
keskmist
netopensioni.

Keskmise pensioni eesmärk

24.
Keskmine pension iseloomustab keskmist tulu pensionisüsteemist. Keskmise
pensioni eesmärk peaks olema väljendatud suhtarvuna, kuna absoluutväärtuses pikaajalist
eesmärki seada on äärmiselt keeruline hinnamuutuste tõttu. Tavaliselt iseloomustatakse
pensionide suurust erinevate asendusmääradega (pensioni ja palga suhe), millest
levinumad (sh EL kasutuses olevad) on järgmised:
1. agregaatasendusmäär;
2. sissetulekute (riigi keskmise pensioni ja keskmise palga) suhe;
3. keskmine brutoasendusmäär pensionilemineku hetkel;
4. pensioni koguvara.
25.
Kõige traditsioonilisem pensioni adekvaatsuse mõõdupuu on asendusmäär
pensionile mineku hetkel. Sel juhul võrreldakse isiku sissetulekut pensionile mineku eelsel
aastal ja isiku pensionit pensionile jäämise esimesel aastal. Asendusmäär iseloomustab
isiku elatustaseme muutust pensionile jäädes võrreldes töötamise perioodiga. Samas
viimane sissetulek ei pruugi iseloomustada inimese tegelikku sissetulekut ja elatustaset
töötamise perioodil ning esimene pension ei iseloomusta pensioni suuruse arengut ja
elatustaset tulevikus. Eestis teenivad vanemad tööeas inimesed oluliselt vähem kui
nooremad, erinevalt paljudest teistest (arenenud) riikidest. Seega pensioni ja viimase
tööaasta palga võrdlus moonutab pilti. Tegemist on ka individuaalse näitajaga ning selle
agregeeritud kujul esitamiseks oleks vaja võrrelda individuaalseid palkasid ja pensione, mis
praktikas on keeruline.
26.
Nagu eespool mainitud, siis Eesti on kasutanud siiani pensionisüsteemi eesmärgina
keskmiste sissetulekute suhet (aritmeetilise keskmise netopensioni ja keskmise netopalga
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suhe). Tegemist on lihtsasti arvutatava ja mõistetava suurusega, millel on siiski ka mõned
puudused (osaliselt mainitud lõikes 9 ja ka käesolevas peatükis edaspidi). Keskmise
pensioni indikaatoriks on see sobilik, kuna võrreldakse suuri sotsiaalseid gruppe (töötajad
vs vanaduspensionärid), iseasi, kas indikaatori täpne metoodika on õige (nt kasutada
aritmeetilise keskmise asemel mediaankeskmist jms).
27.
Kahe eelpoolmainitud indikaatori vahele jääb agregaatasendusmäär, mis on 65–
74-aastaste pensionäride mediaanpensioni ja 50–59-aastaste töötavate inimeste töötasu
mediaani jagatis. Tegemist on standardse rahvusvahelise metoodikaga, mida kasutavad
erinevate riikide statistikaametid. Võrreldes tavalise asendusmääraga arvestab
agregaatasendusmäär pensioni ja palga suurust pikemas vanusevahemikus, mistõttu
iseloomustab see paremini pensioni eelset ja järgset sissetulekut. Samas ei arvesta
indikaator sissetulekut kogu töötamise ja pensionil oleku aja jooksul. Pensioniea tõustes
65 aastani või üle selle tekib olukord, kus jäetakse arvestamata oluline osa töötajate
vanusegrupist enne pensioniiga, samas kui pensionieas võib vanusevahemik jääda
lühemaks kui 10 aastat.
28.
Pensioni koguvara indikaatori leidmisel prognoositakse inimese pensionit
oodatava eluea jooksul, diskonteeritakse see seejärel tänasesse väärtusesse ja
väljendatakse tavaliselt keskmise palga kordsena. Indikaatori eeliseks on pensioni
väljamaksete arvestamine kogu pensionil olemise perioodil (sh on võimalik arvestada ka
nt ühekordseid väljamakseid II ja III sambas, pensionide kasvu tulevikus ja ka
sugudevahelise oodatava eluea erinevust). Kuigi antud näitaja on ideoloogiliselt õige ning
teatud analüüside puhul ka vajalik, on seda samas märksa keerulisem interpreteerida ja
selgitada. Näiteks, kui inimese pensionivara on 10 keskmist palka, siis kas see on
adekvaatne või mitte? Suuresti sõltub tulemus ka prognoosi ja diskonteerimise eeldustest.
29.
1.
2.
3.
4.

Lisaks indikaatori valikule on oluline otsustada, kas indikaatorit arvutatakse:
aritmeetilise keskmise või mediaankeskmise tulu põhjal,
bruto- või netotulu põhjal,
tegeliku keskmisena või teoreetilise indikaatorina,
ainult pensionituluna või arvestatakse ka muid toetusi.

30.
Eelkõige on eelnev valik oluline sissetuleku suhte ja asendusmäära korral, kuna
agregaatasendusmäära ja pensioni koguvara indikaatorite metoodika on täpsemalt paigas.
Tulevikus
iseloomustaks
keskmist pensioni
paremini
mediaankeskmine,
sest aritmeetiline
keskmine on
oluliselt nihkes
suurema
sissetuleku suunas.

31.
Traditsiooniliselt kasutatakse keskmise tulu iseloomustamiseks kas aritmeetilist
või mediaankeskmist tulu. Kui tulude jaotus on sarnane normaaljaotusele, siis võivad
aritmeetiline ja mediaankeskmine väärtus olla sama suured. Sarnane olukord on hetkel
Eesti vanaduspensionidel, kus aritmeetiline ja mediaankeskmine pension viimastel
aastatel on olnud suuruselt ligilähedased. Juhul, kui tulude jaotus on märksa erinevama
kujuga, nt sarnane prognoositavaga tuleviku vanaduspensionidel (vt joonis 32), siis on
aritmeetilise keskmise ja mediaankeskmise väärtused erinevad. Viimasel juhul
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iseloomustaks keskmist pensionäri paremini mediaan, kuna aritmeetiline keskmine on
oluliselt nihkes suurema sissetuleku suunas.
32.
Keskmise palga iseloomustamiseks kasutatakse Eestis tavaliselt Statistikaameti
aritmeetilist keskmist palka. Üheks põhjuseks, miks mediaanpalka ei kasutata, on
Statistikaameti lühiajastatistika (st kuu kohta kogutavad palgaandmed) ei võimalda nii
detailset informatsiooni koguda, kuna mediaanpalga leidmiseks on vaja teada iga töötaja
palka. Mediaanpalka avaldab aga Maksu- ja tolliamet (EMTA), kuid nende metoodika
erineb oluliselt Statistikaameti omast, mistõttu ei ole tulemused võrreldavad. Peamisteks
erinevusteks on, et EMTA vaatab isiku tulusid, mis on seotud töösuhtega, kokku, samas kui
Statistikaamet eristab erinevaid tasuliike. Statistikaamet taandab osalise töötamise
täistööajale, samas kui EMTA seda ei tee (2014. aasta lõpu seisuga). Erinevus on ka ajaline,
sest Statistikaameti andmed on tekkepõhised, samas kui EMTA andmed on kassapõhised.
Joonis 6. Maksu- ja Tolliameti mediaanväljamakse ja Statistikaameti keskmine palk
aastatel 2002-2014.
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33.
EMTA mediaankeskmine palk pole Statistikaameti keskmise palgaga küll võrreldav,
kuid mediaankeskmise pensioni võrdlusbaasiks on ta sobiv, sest ka I samba
kindlustusosakud arvutatakse ja II samba sissemaksed tehakse tegeliku EMTA-le
deklareeritud tulu järgi. Seega võrreldakse sel juhul ametlikke sissetulekuid, mis põhinevad
ühtsel metoodikal.
34.
Neto- või brutotulu kasutamisel indikaatori arvutamisel ei ole olulist vahet, kui
pensioni ja palga maksustamine on ühesugune. 2015. aastal oli aga palga tulumaksuvaba
miinimum 154 eurot kuus, pensionil aga 220 euro võrra kõrgem. Valitsus on võtnud endale
eesmärgiks hoida pensionide tulumaksuvaba miinimum keskmise pensioniga samal
tasemel, mistõttu maksustamise erinevus jääb vähemalt lähitulevikus veel püsima.
Pensionide netotulus tekib erinevus ka kohustusliku kogumispensioni ja
töötuskindlustusmakse mitte arvestamisel võrreldes palgaga. Kuna inimese elatustaseme
jaoks on oluline eelkõige summa, mida ta saab kätte tarbimiseks, siis peaks indikaatoris
arvestama pensioni ja palga puhul netosissetulekuid. Seega saab keskmise pensioni
eesmärgi saavutamist teatud määral mõjutada ka maksupoliitikaga.
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35.
Oluline otsustuskoht keskmise pensioni indikaatori leidmisel on see, kas kasutada
tegelikku või teoreetilist keskmist pensioni. Avatud majanduse tingimuses, kus töötajad
töötavad osa ajast välismaal ning hakkavad tulevikus seega osa pensionist saama teistest
riikidest, tekib olukord, kus nende inimeste Eestist saadav pension on suhteliselt väike
madala Eesti tööstaaži tõttu, kuigi pension kokku erinevatest riikidest on kõrgem. Kui
nende inimeste arv on piisavalt suur ja välismaal töötamise aeg pikk, siis hakkab see
vähendama Eesti keskmist pensioni. Samamoodi mõjutab keskmist pensioni ka
välismaalastele pensioni maksmine, kes ajutiselt on Eestis töötanud. Tulemusena tekib
tulevikus olukord, kus Sotsiaalkindlustusameti statistika põhjal arvutatud keskmine
pension ei pruugi näidata adekvaatset pilti.
36.
Teine element, mis mõjutab keskmist pensioni on paindlik pensioniiga. Igal
inimesel on pensionieaks kogutud teatud kogus pensioniõiguseid. Juhul, kui inimesele
määratakse pension täpselt pensionieas, siis arvutatakse tema pension välja ka täpselt
kogutud pensioniõiguste järgi. Kui ta aga läheb pensionile varem või hiljem, siis
vähendatakse või suurendatakse pensionit teatud koefitsiendi võrra. See omakorda
tähendab, et määratud keskmine pension ei vasta enam kogutud keskmisele
pensioniõigusele. Sarnane olukord on ka praegu – keskmine pensioniõigusliku staaži ja
kindlustusosakute summa oli 2014. aastal 44,44, millele peaks vastama keskmine pension
355,5 eurot. Tegelik keskmine vanaduspension oli aga 349,9 eurot ning see vahe tuleneb
eelkõige ennetähtaegsete vanaduspensionäride pensioni vähendamisest. See vahe pole
hetkel suur, kuid kui tulevikus minna üle täielikult paindlikule pensionieale, siis oleks
mõistlik, et riik tagaks inimesele pensioniks mingi summa ning inimene saab ise otsustada,
kui pikal pensionil oleku perioodil ta selle välja võtab. Seetõttu on paindliku pensioniea
korral mõistlikum kasutada keskmise pensioni eesmärgina teoreetilist keskmist pensioni.
37.
Teoreetiline keskmine pension võib tugineda kas varasemalt kokkulepitud
eeldustel või tegelikel andmetel. Kokkulepitud eeldustel tuginevad näiteks Euroopa
Komisjoni poolt tehtavad arvutused, kus baasstsenaariumis eeldatakse 40 aastat töötamist
keskmise palgaga. Selline lihtsustatud eeldus on vajalik eelkõige erinevate riikide
pensionisüsteemide paremaks võrdlemiseks. Kui mitte otseselt tahta võrrelda erinevate
riikide pensionisüsteeme, siis saaks teoreetilise keskmise pensioni arvutada kasutades
pensionivalemis tegelikke pensioniõiguste suuruseid. Võimalik oleks sealjuures välistada
ka ülaltoodud kaks asjaolu, mis määratud keskmist pensioni mõjutavad. Paindliku
pensioniea mõjud saab kõrvaldada, kui arvutada keskmine pension tegelike staažiaastate
ja kindlustusosakutega, sarnaselt hetkel avalikustatava 44-aastase staažiga
vanaduspensioniga. Välismaal töötamise mõjud saab aga neutraliseerida, kui näiteks
arvestada Eesti elanike puhul pension ümber nn täispensioniks kasutades ka teistes riikides
teenitud pensionistaaži ja teiste riikide elanike pension jätta keskmise pensioni arvutusest
välja.
38.
Tulevikus hakkab keskmist vanaduspensioni üha rohkem mõjutama ka kohustuslik
kogumispension. Ka siin on võimalik kogutud pensionisumma eest saada väga erineva
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suurusega pensioni, kuna võimalik on valida nii pensionile mineku aega, pensionilepingu
liiki, garanteeritud perioodi jms. Kuigi kõik need valikud võivad olla mõistlikud, siis riigi
seisukohalt on eelkõige oluline, et oleks tagatud adekvaatne pension seaduses sätestatud
pensionieast kuni surmani nö põhitoote korral. Teoreetilise keskmise pensioni arvutuses
tähendaks see, et aluseks võetakse keskmine kogutud summa pensionieaks ning selle
põhjal leitakse kõige tavalisem annuiteetpension.
39.
Ülaltoodud viisil leitud teoreetiline keskmine pension tugineb küll tegelikele
andmetele, kuid samas välistab erinevad moonutused, mida määratud keskmine pension
võib sisaldada. Siiski on ka määratud keskmisel pensionil omad plussid – see näitab palju
inimesed reaalselt pensionisüsteemist raha saavad. Samuti on omad plussid ka täielikult
teoreetilisel asendusmääral, kuna sel juhul on võimalik seada nö täiendav motivatsioon või
eesmärk töötajatele – riik tagab teatud tasemel pensioni neile, kes töötavad vähemalt x
aastat (nt 30-40) või panustavad pensionisüsteemi vähemalt y eurot (ehk eesmärk sõltub
makstud maksudest).

Keskmise pensioni
indikaatorina võiks
kasutada edaspidi
mediaankeskmise
pensioni ja EMTA
mediaanpalga
netosuhet.

40.
Keskmise vanaduspensioni arvestusse saaks teoreetiliselt kaasata ka muud
riigipoolsed toetused, mis makstakse pensionärile, sest võib ju väita, et pole vahet, mis
nimetusega on riigipoolne hüvitis pensionärile, riigi jaoks on see samasugune kulu. Näiteks
on pensionärid ravikindlustatud sotsiaalmaksu maksmata, samuti on pensionäridel õigus
täiendavale ravimihüvitisele, hambaravihüvitisele ja hambaproteeside hüvitisele.
Vanaduspensioniealisele puudega inimesele on ette nähtud puudega inimese toetus ja
samuti on tal õigus rehabilitatsiooniteenusele. Kohalikud omavalitsused pakuvad väiksema
sissetulekuga pensionäridele tasuta koduteenuseid (kodu- ja isikuabi), päevahoiuteenust,
päevakeskuseteenust, odavamat toitlustamist ja ka väljaspool kodu osutatavat
üldhooldusteenust ning maksavad täiendavaid toetusi. Samuti on näiteks Tallinna
ühistranspordi kasutamine kõikidele pensionäridele alates 65. eluaastast tasuta.
Riigipoolse meetmena on kavas alates 2017. aastast hakata maksma üks kord aastas üksi
elavale alla kahekordset elatusmiinimumi suurust pensioni (s.o u 410 €) saavale
pensionärile toetust 115€. Teisest küljest on igal toetusel oma kindel eesmärk (nt
täiendavate kulude katmiseks), mistõttu keskmise pensioni juures muude toetuste
arvestamine võib olla ebaõiglane.
41.
Eelnevast tulenevalt oleks keskmise pensioni indikaatorina sobilik kasutada
mediaankeskmise pensioni ja EMTA mediaanpalga netosuhet, kusjuures
mediaankeskmine pension on arvutatud mediaankeskmiste pensioniõiguste pealt (I
sambas kindlustusosakute ja pensioniõigusliku staaži summa).
42.
Lisaks indikaatorile on oluline määrata ka selle tase. Lihtsustatult on võimalik
esitada järgmine võrrand pensionisüsteemi tulude ja kulude tasakaalu iseloomustamiseks.
𝑡öö𝑡𝑎𝑗𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑣 × 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑘 × 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑚ää𝑟
= 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛ä𝑟𝑖𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑣 × 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
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43.
Valemi tegureid ümber tõstes saame võrrandi, kus keskmise pensioni ja keskmise
palga suhe võrdub töötajate arvu ja pensionäride arvu suhte ning maksumäära
korrutisega.
𝑡öö𝑡𝑎𝑗𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑣
𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
× 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑚ää𝑟 =
𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛ä𝑟𝑖𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑣
𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑘
44.
Järgides pensionisüsteemi finantsilise jätkusuutlikkuse eesmärki, saab
aritmeetilise keskmise pensioni ja palga suhe olla võrdne töötajate ja pensionäride arvu
suhte ning maksumäära korrutisega. Ehk, kui hetkel on Eestis umbes 2 töötajat ühe
pensionäri kohta, siis korrutades seda 20%-ga, saame pensioni ja palga suhteks 40%. Kui
töötajate ja pensionäride suhe langeks 1,5-ni (baasstsenaariumi kohaselt aastal 2050), siis
saaks pensioni ja palga suhe olla ainult 30%. II sammas mõnevõrra muudab seda võrrandit,
kuna II samba pension ei sõltu töötajate ja pensionäride suhtest, mistõttu tulevikus ei
lange ka asendusmäär päris niipalju, kui töötajate ja pensionäride arvu suhtest võiks
järeldada.
45.
Kui keskmise pensioni indikaator põhineks aritmeetilisel keskmisel, siis tulenevalt
olemasolevast pensioni tasemest ja ka finantsilise jätkusuutlikkuse eesmärgist, oleks 40%
pensioni ja palga suhte eesmärk mõistlik. Mediaansuhte korral antud võrdus ei kehti, sest
mediaanpensionit mõjutab oluliselt I samba baasosa, mille tõttu pensionide jaotus ei ole
tulevikus täpselt sarnane palgaga. Optimaalse mediaansuhte leidmiseks tuleks ilmselt
aluseks võtta tänane olukord, kuna hetkel on ka aritmeetiline suhe jätkusuutlikul tasemel,
ning arvestada juurde tulevikutendentse ning minimaalse pensioni ja pensioni jaotuse
eesmärke.
46.
I samba mediaankindlustusosak on keskmiselt olnud umbes 70% aritmeetilisest
keskmisest kindlustusosakust (st väärtusega 1). Mediaankeskmise leidmisel on II sambaga
liitujatel kindlustusosakuid suurendatud II samba vähenduse võrra, kuna ka aritmeetilise
keskmise kindlustusosaku korral (kindlustusosaku 1 leidmisel) ei arvestata II samba
vähendust. Mediaankindlustusosaku väärtuse korrutamisel isikustatud sotsiaalmaksu
põhjal arvutatud aritmeetilise keskmise palgaga on võimalik leida keskmine
sotsiaalmaksustatud mediaanpalk. Statistikaameti keskmisest palgast oli see aastatel
2005-2014 60-65%.
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Joonis 7. Isikustatud sotsiaalmaksult tuletatud aritmeetilise keskmise ja mediaankeskmise
palga ning Statistikaameti keskmise palga võrdlus.
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Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused, Statistikaamet, Sotsiaalkindlustusamet
47.
Mediaankeskmine brutovanaduspension on olnud suhteliselt võrdne aritmeetilise
keskmise brutovanaduspensioniga. Aastatel 2002-2014 on erinevus olnud maksimaalselt 4
eurot. Peamine erinevus pensioni ja palga suhtes tuleb seega palga erinevusest. Kuna
mediaanpalk on oluliselt madalam aritmeetilisest EMTA palgast, siis on netopalga ja
netovanaduspensioni mediaanide suhe olnud ajalooliselt üle 60%, viimastel aastatel isegi
70%.
Joonis 8. Kehtiva ja uue keskmise pensioni eesmärgi indikaatori väärtus aastatel 20052014.
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Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused
48.
Tulevikus hakkab mediaanpension ja aritmeetiline keskmine pensioni erinema
suuremal määral ning mediaanpensioni ja mediaanpalga suhe hakkab langema kiiremini
kui vastav aritmeetiline suhe (vt täpsemalt peatükist 2.5.2). Mediaanpensioni ja
mediaanpalga netosuhte (ca 70%) hoidmine pikemas perspektiivis tähendaks olulist
pensionikulude kasvu või siis on vajalik pensionäride ja töötajate suhtarvu samaks jäämine
tänasel tasemel (oluline pensioniea tõus). Keskmise pensioni taseme suurus võib tulla
ühiskondliku kokkuleppe raames, mida on aga praktikas keeruline saavutada. Käesolevalt
18

on eesmärk tuletatud pigem matemaatiliselt arvestades mineviku ja tuleviku trende.
Võttes aluseks baasstsenaariumi prognoosid (peatükk 2.5.2) ja pensionisüsteemi
alternatiivsete muudatuste analüüsi (peatükk 3) saaks väita, et maksimaalselt realistlik
oleks pikas perspektiivis 60% taseme hoidmine. See võib tähendada senise keskmise
pensioni eesmärgi (aritmeetilise keskmise netopensioni ja netopalga suhe 40%) tõusu.

Tulevikus võiks
võtta eesmärgiks
hoida
mediaanpalga ja
mediaanpensioni
netosuhet
vähemalt 60%
tasemel.

49.
Tulenevalt eelnevast võiks keskmise pensioni eesmärgiks olla mediaankeskmise
netovanaduspensioni (arvutatud pensioniõiguste pealt) ja mediaannetopalga suhte
hoidmine vähemalt 60% tasemel. Selline tase tagaks mediaankeskmise pensioniga
pensionärile tänase pensioni ja palga suhte säilimise ja aritmeetilisele keskmisele
pensionärile isegi taseme tõusu. Samas selle hoidmiseks vajab pensionisüsteem eelkõige
pensioniea tõusu, kuid ka pensionivalemi ja pensioniindeksi muutmist.
Sihtrühmade arvamus
50.
Keskmise pensioni suuruse osas on huvirühmade arvamused väga erinevad: pole
indikaatorit selle mõõtmiseks; ei tohi sõltuda keskmisest palgast; peaks sõltuma
keskmisest netopalgast; suuruseks agregaatasendusmäär või sotsiaalmaksustatud palk;
lähtuda mediaanpensionist; võrdluseks reaalne ostujõud; 25% eelmisel aastal riigis
kehtinud töötasust; suhe elatusmiinimumiga; netovanaduspensioni ja keskmise netopalga
suhe või suhteline vaesuse määr; edaspidi tuleks võrdlustes kasutada mõistet
mediaanpension.

1.1.3

Pensioni jaotus
iseloomustab
pensionisüsteemi
solidaarsuse taset –
kas pensionid
järgivad palkade
jaotust või on
erinevused
väiksemad.

Pensioni jaotuse eesmärk

51.
Jooksva finantseerimisega riiklik pensionisüsteem kätkeb endas alati
põlvkondadevahelist ümberjaotust. Pensioniskeem, kus pension ei ole üks-üheses
sõltuvuses varasematest sissemaksetest, sisaldab lisaks põlvkondadevahelisele ka
põlvkonnasiseseid ümberjaotusi – näiteks kõrgemapalgalistelt madalamapalgalistele ja
meestelt naistele. Ka EL-i sotsiaalse kaitse ja kaasatuse raamistiku punkt 2.2.2.5 märgib ära
pensionisüsteemide solidaarsuse, mille kohaselt tuleb tagada teatud solidaarsus nii
põlvkondade vahel kui põlvkondade sees.
52.
Jooksva finantseerimisega süsteemi põlvkondadevaheline solidaarsus seisneb
jooksvate pensionide finantseerimises läbi praeguste töötajate maksude. Iga põlvkond
toetab eelnevat põlvkonda, kusjuures praeguste pensionäride õigused pensionile sõltuvad
nende panusest eelmise põlvkonna toetamisel.
53.
Antud analüüsi raames on tähtis eelkõige põlvkondadesisene solidaarsus ehk
täpsemalt pensionäridevaheline solidaarsus. Kui pensionid sõltuksid üks-ühele
varasematest sissemaksetest (Eesti puhul kogumispension6), siis solidaarsus pensioni

5
6

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0706:FIN:ET:HTML
Teatud solidaarsus on läbi oodatavate eluigade siiski olemas.
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Solidaarsuse
peamine
vastuargument on
töötamise
(panustamise)
õiglane
arvestamine
pensionis.

suuruses puuduks ning pensionide jaotus oleks sarnane palkade jaotusele. Kogu
pensionisüsteemis solidaarsuse täielik puudumine läheks vastuollu nii EL-i
pensionieesmärkide kui 1997. aastal vastu võetud pensionireformi kontseptuaalsete
alustega, mille kohaselt tuleb kindlustada pensionireformiga ühiskonna poolt nõutud
ümberjaotamise tase. Kui pensionisüsteemi ainus eesmärk oleks võimaldada säästmist,
saaks sellega hakkama ka erasektor (nt kohustuslik kogumispension). Üheks riigi osalemise
põhjuseks ongi vajadus kaitsta isikut vaesuse eest vanaduspõlves ümberjaotamise kaudu.
Euroopa
Liidu
liikmesriikides
kasutatakse
pensioniskeemides
erinevaid
solidaarsuselemente, näiteks on Iirimaal, Soomes, Rootsis, Taanis ja Hollandis kasutusel
universaalsed I samba pensionid, kus pensioni suurus sõltub enam-jaolt riigis elatud
aastatest. Itaalias, Prantsusmaal, Portugalis ja Hispaanias on aga vanaduspensionäridele
sisstulekutest sõltuvad sotsiaalpensionid. Eestiga sarnaselt koosneb Tšehhi, Leedu ja
Suurbritannia I samba valem baasosast ja sissemaksetest sõltuvast osast. Lätis ja Poolas
indekseeritakse pensione aga selliselt, et madalapalgaliste pensionid kasvaksid kiiremini.
54.
Küsimuseks on, kui suur peaks olema pensionäridevaheline solidaarsus ja
pensionide jaotus. Arvestama peab siinjuures mõlemaid osapooli – nii kõrge- kui
madalapalgalisi. Esimestel peab säilima motivatsioon töötada ja makse maksta – liiga suur
solidaarsuse tase võib seda motivatsiooni vähendada. Samas ei tasu
motivatsiooniküsimust ka ületähtsustada, sest tööealine inimene mõtleb üldiselt vähe
pensionile ja töötamist motiveerivad peamiselt hetke tarbimisvajadused. Vanuse kasvades
muutub eelduslikult üha tähtsamaks ka tulevane pension kui motiveeriv tegur. Teiselt
poolt tuleb arvestada, et vanemaealised (eelkõige madalapalgalised ja väiksema
tööstaažiga inimesed) ei satuks vaesusriski ning nende pension ületaks nö
miinimumeesmärki.
55.
Solidaarsuse taset saab iseloomustada tulude jaotuse hajuvust iseloomustava
näitajaga. Eurostat kasutab peamiselt kahte tulude jaotuse indikaatorit - Gini koefitsient ja
sissetulekute kvintiilide suhe. Lisaks on olemas veel mitmeid indikaatoreid ebavõrdsuse
mõõtmiseks, nt Theili indeks ja Hooveri indeks, kuid nagu eelpool mainitud, siis võiks
eesmärgi indikaator olla pigem rahvusvaheliselt (sh EL sees) levinum ja võrreldavam.
56.
Gini koefitsient arvutab sissetulekute ebavõrdsust kasutades sagedusfunktsiooni.
Graafiliselt on võimalik Gini koefitsiendi arvutust esitada joonisel 9 tooduna. Kui Gini
koefitsient on 0, siis on tulud täiesti võrdsed ja kui 1, siis on maksimaalne ebavõrdsus.
Joonisel 9 toodud jooni nimetatakse Lorenzi kõverateks. Sissetulekute kvintiilide suhe on
rikkaima 20% inimeste ja vaeseima 20% inimeste keskmiste sissetulekute suhe.
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Joonis 9. 2014. aasta kindlustusosakute Lorenzi kõver ja Gini koefitsiendi arvutamise
valem.
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Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused, Sotsiaalkindlustusamet
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57.
Mõlemal indikaatoril on omad plussid ja miinused. Gini koefitsiendi plussiks on, et
ta arvestab kõiki sissetulekuid. Samas negatiivse küljena ei anna ta informatsiooni
jaotusfunktsiooni kohta. Kahe väga erineva jaotuse korral on võimalik saada sama suur Gini
koefitsient. Sissetulekute kvintiilide suhe vaatab aga ainult jaotuse äärmisi otsi ning ei anna
mingit informatsiooni jaotuse kohta keskel.
58.
Pensionide jaotus hakkab tulevikus sõltuma üha rohkem sissetulekute jaotusest (vt
peatükki 2.5.2). Juhul kui pensionivalemit väga drastiliselt ei muudeta, on pensionide
jaotuse kuju sissetulekute jaotuse poolt ette määratud. Viimases pole iseenesest midagi
halba, kui kindlustusosakute jaotus poleks niivõrd erinev. Olemasolevaid reegleid
mõnevõrra kohandades on siiski võimalik muuta pensionide suurusi just äärmustes (nt
miinimumpensioni ja kindlustusosakute lae kehtestamisega) ning pensionide taset keskel
(baasosa suuruse muutmisega), kuid mitte jaotuse kuju, mis eeldaks pensionide
sõltumatust palgast. Palga jaotuse peegeldamine toob tulevikus kaasa palju madala
pensioniga pensionäre ning suureneb ka kõrge pensioniga inimeste arv. Seega solidaarsuse
seisukohast oleks oluline just jälgida, et äärmuslike pensionide erinevus ei oleks liiga suur.
59.
Eelnevast tulenevalt võiks pensionide jaotuse eesmärki väljendada pensionide
ülemise ja alumise kvintiili suhtega. Sõltumata indikaatorist on solidaarsuse puhul märksa
keerulisem valida indikaatori taset. Baasstsenaariumist on näha, et pensionide ülemise ja
alumise kvintiili suhe on varem olnud pikalt 1,5 juures, kuid viimastel aastatel on tõusnud
1,68-ni. Eeldades, et II sammas jääb senisel kujul püsima, peaks kvintiilide minimaalse
suhte puhul I samba pension olema kõigile ühesuurune. Võttes aluseks aastate 2000 kuni
2014 keskmised kindlustusosakud ning eeldades 40% pensioni ja palga suhet, tuleks
minimaalseks võimalikuks kvintiilide suhteks 2,2. Samas kehtiva olukorra jätkudes tõuseb
kvintiilide suhe pea neljani. Võimalik eesmärk peaks seega jääma nende kahe suuruse
vahele.
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60.
Pensionide jaotuse eesmärgi sihttase on suuresti ühiskondlikku kokkuleppe või
poliitilise ideoloogia küsimus. Arvestades pensionide jaotuse prognoose, võimalikke
tuleviku alternatiive muudatusteks ja juhtrühma arvamust võiks olla pensionide jaotuse
eesmärgiks kvintiilide suhe sihttasemega 2,5. Selline eesmärk tähendab, et pensionide
ebavõrdsus tulevikus kasvab, kuid oluliselt vähem võrreldes baasstsenaariumiga.
Sihttaseme saavutamiseks tuleb muuta I samba pensionivalemit.
61.
Analüüsi kaasatud sihtrühmade valdav arvamus oli, et pensionide erinevus ei
tohiks olla väga suur. Näiteks pakuti välja, et suurima ja väikseima pensioni suhe võiks olla
umbes 3-4-kordne. Kvintiilide suhtele ning suurima ja väikseima pensioni suhtele ei saa
vahele tõmmata võrdusmärki. Kui kaugemas tulevikus on alumises kvintiilis ilmselt enamus
pensione suhteliselt ühesuurused, siis ülemises kvintiilis võib erinevus olla väga suur. Kui
soovida, et maksimaalse ja minimaalse pensioni vahe oleks 4-kordne, siis see tähendaks
kvintiilide suhet märksa väiksemat kui 2. See aga poleks võimalik ilma II sammast ära
kaotamata.

1.2 Finantsilise jätkusuutlikkuse eesmärk
Pensionikulutuste
suurus riigieelarves
tuleneb poliitilisest
kokkuleppest.

Finantsiline ja
sotsiaalne
jätkusuutlikkus on
kaalukausi erinevad
pooled –
suurendades
pensionide
adekvaatsust,
väheneb
finantsiline
jätkusuutlikkus ja
vastupidi.

62.
Pensionisüsteemi finantsilise jätkusuutlikkuse eesmärki on keeruline defineerida.
Enamalt jaolt tuleneb pensionikulutuste suurus riigieelarves poliitilisest kokkuleppest.
Eestis pole kokkulepet pikaajalise pensionikulutuste suuruse või aktsepteeritava eelarve
defitsiidi osas seadusesse kirjutatud.
63.
Finantsiline ja sotsiaalne jätkusuutlikkus on kaalukausi erinevad pooled.
Suurendades pensionide adekvaatsust, väheneb omakorda finantsiline jätkusuutlikkus ja
vastupidi. Samas ei saa ka lõplikult väita, et olukorras, kus eelarve on tasakaalus, kuid
pensionid on liiga madalad, on süsteem finantsiliselt jätkusuutlik, kuna eksisteerib tugev
ühiskondlik surve pensionide tõusuks (vt nt baasstsenaariumi, kus eelarve on küll
tasakaalus, kuid pensioni ja palga suhe langeb).
64.
I samba pensione finantseeritakse eelkõige sotsiaalmaksu pensionikindlustuse
osast, millest on maha arvatud kohustusliku kogumispensioniga liitujate 4% kanded
pensionifondidesse. See eeldab, et riiklike pensionide kulud on sama suured kui
sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa tulud. Eeltoodut käsitletakse siin ja edaspidi kui
riikliku pensionikindlustuse eelarvet. Samas ei ole kirjeldatud riiklike pensionide kulude ja
tulude tasakaal absoluutne tingimus, kuivõrd riikliku pensionikindlustuse seaduse kohaselt
võib riiklikke pensione finantseerida ka riigieelarve muudest vahenditest. Varasemalt on
võetud see tasakaal nö „ideaalseks“ eesmärgiks, mille poole peaks kogu süsteem pürgima
ja mis tagaks süsteemi finantsilise jätkusuutlikkuse.
65.
Teise jätkusuutlikkuse kriteeriumina saab välja tuua 2009. aastal riikliku
pensionikindlustuse seadusesse tehtud muudatuse, mille kohaselt võib pensioniindeksit
vähendada (koos hilisema tasaarveldusega), kui sama aasta eeldatav SKP reaalkasv on
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negatiivne või riikliku pensionikindlustuse kulude ja sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa
tulude vahe on suurem kui 1% SKP-st. Selle järgi eksisteeriks pensionieelarve defitsiidi lagi,
mille ületamine võib halvendada riigi finantsilist jätkusuutlikkust, mistõttu on Vabariigi
Valitsusele antud õigus pensionide kasvu pidurdada. Siiski ei ole ka see lagi absoluutne,
kuna pensioniindeksi vähendamise võimalus ei ole kohustuslik ning aktsepteeritav võib
olla ka defitsiit, mis on suurem kui 1% SKP-st.
66.
Kolmas kriteerium on kogu valitsussektori eelarve tasakaal. Eestil on riigieelarve
seadusest tulenev kohustus täita eelarveülejäägi nõuet, mille kohaselt peab valitsussektori
struktuurne eelarvepositsioon olema vähemalt tasakaalus. Täpsemad eesmärgid lepitakse
kokku riigi eelarvestrateegias7 ning ka selle kohaselt on keskpika perioodi eelarvepoliitika
eesmärgiks valitsussektori eelarve tasakaal või ülejääk. Kuigi riigi eelarvestrateegia kehtib
ainult 4 aastat on mõistlik eeldada, et need eesmärgid peavad paika ka pikemal perioodil.
Riikliku pensionikindlustuse eelarve tasakaal, mis moodustab märkimisväärse osa
riigieelarvest, ei tohiks seada ohtu kogu valitsussektori eelarve eesmärke.
67.
Ülaltoodud finantsilise jätkusuutlikkuse kolm kriteeriumit põhinevad kõik
sotsiaalmaksu tulude võrdluse metoodikal. Ainult pensionisüsteemist lähtuvalt oleks see
lähenemine õige, kuid kuna I sammas on riigieelarve üks osa, siis suuresti määravad
pensionikulutuste jätkusuutlikku taseme pigem riigieelarve võimalused ja selle tasakaalu
eesmärgid. Näiteks viimastel aastatel on riikliku pensionikindlustuse eelarve defitsiit olnud
ca 2% SKP-st, ülaltoodud jätkusuutlikkuse definitsiooni järgi on finantsiline jätkusuutlikkus
seega suures ohus, samas praktikast on teada, et antud defitsiit kaeti riigieelarve muudest
vahenditest ning ka riigieelarve ise on olnud tasakaalu lähedal.

Finantsilise
jätkusuutlikkuse
indikaatori
alternatiivideks on
näiteks kulude
osakaal SKP-st või
riigieelarvest, kuid
samuti on võimalik
jätkusuutlikkust
hinnata süsteemi
pikaajaliste
kohustuste ja
tulude
võrdlemisega.
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68.
Alternatiivina on võimalik finantsilist jätkusuutlikkust defineerida ka I samba
kulude järgi – nt protsendina SKP-st või osakaaluna riigieelarvest. Selleks tuleks mõlema
näitaja puhul leida nö jätkusuutlik tase, mida tulevikus tuleb järgida. Loogiline oleks
kasutada sihttasemena olemasolevat olukorda ehk võtta aluseks praegune riigieelarve
tase, kuna eelarve on enam-vähem tasakaalus ja ka asendusmäär vastab senistele
eesmärkidele. Samas ei saa väita, et praegune olukord oleks tulevikus jätkusuutlik , kuna
demograafia mõjutab oluliselt lisaks pensionidele paljusid valdkondi (nt tervishoid), kuid
maksutulu jääb vähemaks. Vaatamata tasakaalule, on praegune riigieelarve suhteliselt
pingeline ning surve erinevateks kulutusteks on väga suur. Seetõttu ei pruugi tänased
pensionikulutused, mis on sotsiaalmaksu tuludest pea 2% SKP-st suuremad, olla pikemas
perspektiivis jätkusuutlikud. Kuigi baasstsenaariumist lähtub, et I samba kulud vähenevad
tulenevalt töövõimetuspensionide asendamisest töövõimetoetusega, siis valitsussektori
jaoks on need kulud ikka üleval Töötukassa eelarve kaudu. Arvestades eelnevat, võiks
väita, et pikaajaliselt ongi jätkusuutlik pensionikulutuste tase, mis on võrdne sotsiaalmaksu
laekumisega ning praeguse suure defitsiidiga jätkata on keeruline. Sotsiaalmaksu
laekumine on olnud ajalooliselt ja on prognooside kohaselt ka tulevikus osakaaluna

http://www.fin.ee/riigieelarve?id=100927
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riigieelarvest ja SKP-st suhteliselt stabiilne, mistõttu pole olulist vahet, kas pensionikulusid
võrreldakse sotsiaalmaksu laekumisega, osakaaluna riigieelarvest või protsendina SKP-st.

Hetkel oleks
mõistlik jätkata
finantsilise
jätkusuutlikkuse
hindamisel
sotsiaalmaksu
pensioniosa tulude
ja riiklike
pensionide kulude
vahe võrdlemisega.

69.
Mõnevõrra erinev on riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse mõõtmine
arvestuslike kontode süsteemides (NDC). Näiteks Rootsis hinnatakse pensionisüsteemi
varasid ja kohustusi raamatupidamislikus tasakaalus, st väljamakstavate pensionide ning
töötavate inimeste pensionikontode saldode summa peab vastama pensionivaradele
(süsteemi tulud + reservid). Pensionikohustuste arvutamiseks liidetaks kokku kõigi
kindlustatute NDC-kontode saldod ja väljamakstavad pensionid. Varade arvutamisel
korrutatakse aastane maksutulu käibevältega. Viimane on ajavahemik hetkest, mil isik
siseneb süsteemi kui maksumaksja, hetkeni, mil ta lahkub süsteemist pensionärina.
Kontseptsioonina on tegemist kindlasti hea lahendusega, sest ei vaadata ainult käesolevat
hetke, vaid hinnatakse ka potentsiaalseid tuleviku kulutusi. Eesti kindlustusosakute
süsteem on mõnevõrra sarnane Rootsi NDC süsteemiga, kuid mõned elemendid nagu
baasosa, elueaga mitte korrigeeritud väljamaksed ning pensioniindeksi sõltumine ka THIst teeb sarnase arvutuse Eesti jaoks oluliselt keerulisemaks ja ebatäpsemaks. Indikaatori
mõistetavus ja selgitamine avalikkusele on samuti raskem võrreldes lihtsalt tulude ja
kulude võrdlusega.
70.
Kokkuvõttes võiks I samba finantsilist jätkusuutlikust jätkuvalt hinnata
sotsiaalmaksu pensioniosa tulude ja pensioni kulude vahena. Finantsiliselt on jätkusuutlik
olukord, kus tulude ja kulude vahe ei kasva (ideaaljuhul on tulud ja kulud tasakaalus).

1.3 Pensionisüsteemi eesmärkide kokkuvõte
Riikliku pensionisüsteemi hindamiseks kasutatakse allolevaid mõõdikuid ja eesmärke:
1. Pensionide miinimumeesmärgiks on absoluutse vaesuse piiri suuruse pensioni
tagamine pensionärile, kellel on pensionistaaži vähemalt riikliku
pensionikindlustuse
seaduses
sätestatud
miinimumkoguses.
Selline
miinimumeesmärk peaks hoidma kõikide vanaduspensionäride sissetuleku
kõrgemal arvestuslikust elatusmiinimumist ja tagama baasvajaduste rahuldamise.
2. Keskmise pensioni eesmärgiks on mediaankeskmise netovanaduspensioni
(arvutatud pensioniõiguste pealt) ja mediaannetopalga suhte hoidmine vähemalt
60% tasemel. Selline tase tagaks mediaankeskmise pensioniga pensionärile tänase
pensioni ja palga suhte säilimise ja aritmeetilisele keskmisele pensionärile isegi
taseme tõusu. Samas selle hoidmiseks vajab pensionisüsteem eelkõige pensioniea
tõusu, kuid ka pensionivalemi ja pensioniindeksi muutmist.
3. Pensionide jaotuse eesmärgiks on kvintiilide suhte hoidmine sihttasemega 2,5.
Selline eesmärk tähendab, et pensionide ebavõrdsus tulevikus kasvab, kuid
oluliselt vähem võrreldes baasstsenaariumiga. Sihttaseme saavutamiseks tuleb
muuta I samba pensionivalemit.
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4. I samba finantsilist jätkusuutlikust hinnatakse sotsiaalmaksu pensioniosa tulude ja
pensioni kulude vahena. Ideaaljuhul tuleks hoida mõlemad tasakaalus, kuid
pikaajalisele jätkusuutlikkusele viitab ka olukord, kus tulude ja kulude vahe ei
suurene.
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2

Baasstsenaariumi analüüs

71.
Pensionikindlustuse pikaajalised eelarve ja asendusmäära prognoosid
põhinevad rahandusministeeriumi pensionimudelil. Pensionimudel prognoosib
etteantud eelduste korral rahvastikku, tööturgu ja pensioniõiguseid soo ja vanuse
lõikes. Mudel ei võimalda prognoosida tulude jaotust ühe vanusekohordi sees, mistõttu
tuleb vastavad arvutused teha eraldi. Selleks on kasutatud Praxise analüütiku Magnus
Priinitsa pensionimudelit.
Joonis 10. Rahandusministeeriumi pensionimudeli ülesehitus

Demograafia

Tööturg

Makromajandus

Pensionisüsteem

2.1 Rahvastiku prognoos
Analüüsi prognooside
aluseks on Eurostati
2013. aasta
rahvastikuprognoos.

72.
Rahvastiku prognoosi aluseks on Eurostati 2013. aasta rahvastikuprognoos8
(EUROPOP2013) Eesti kohta. Alternatiivina oleks saanud kasutada ka Statistikaameti
rahvastikuprognoosi9, mis põhineb samuti 2013. aastal. Peamisteks põhjusteks, miks
alusprognoosiks valiti just Eurostati prognoos, oli viimase pikem ajahorisont, prognoosi
täpsete eelduste kättesaadavus ja rahvastikuprognoosiga sidusa tööturu- ja
makromajandusprognoosi olemasolu.
73.
Pensionimudelisse ei võetud Eurostati valmis rahvastikuprognoosi, vaid on
kasutatud selle eelduseid vanuseliste sündimuskordajate, summaarsete
sündimuskordajate ja suremustõenäosuste kohta. Nii Eurostati kui käesolevas
baasstsenaariumi prognoosis eeldatakse migratsiooniks nulli. Baasaasta (2013)
rahvastiku andmed soo ja vanuse lõikes on võetud Statistikaameti andmebaasist.
74.
Sündimuse vanusekordaja joonisel 2 näitab keskmist elussündide arvu ühe
naise kohta antud vanuserühmas. Jooniselt nähtub, et enim lapsi sünnitavad naised

8

http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/population-projections/database
9
http://pub.stat.ee/pxweb.2001/Dialog/varval.asp?ma=RV092&ti=PROGNOOSITAV+RAHVAARV+MAAKONNA%2C+SOO+JA+VANUSER%DC
HMA+J%C4RGI+%28ALUSEKS+1%2E+JAANUARI+2012+RAHVAARV%29&path=../Database/Rahvastik/01Rahvastikuna
itajad_ja_koosseis/04Rahvaarv_ja_rahvastiku_koosseis/&lang=2
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vanuses 27-31. Prognoosimudelis eeldatakse enam-vähem sarnase sünnitamise mustri
säilimist ka tulevikus, sõltuvalt vanusest nihkub see 0,5-1 aasta võrra paremale.
Joonis 11. Sündimuse vanusekordajad 2013. aastal.
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Allikas: Statistikaamet
75.
Prognoosimudelis kasutatavaks teiseks sündimuse eelduseks on summaarne
sündimuskordaja, mis näitab keskmist elussündinud laste arvu naise kohta tema elu
jooksul. Rahvastiku säilimiseks peaks see arenenud riikides olema umbes 2,1. Eestis oli
see 2013. aastal 1,52 ehk viimase 8 aasta madalaimal tasemel. Prognoosimudelis
eeldatakse, et see tõuseb lineaarselt 1,82-ni aastaks 2060. Antud eeldus on võrreldav
teiste Euroopa riikide prognoosidega ning mõnevõrra järgib ka Eesti sündimuse trendi
perioodil 1995-2013 (vt joonis 12).
Joonis 12. Summaarse sündimiskordaja statistika aastatel 1980-2013 ja prognoos
aastateks 2014-2060.
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Allikas: Statistikaamet, Eurostat
76.
Suremustõenäosuste, ehk mingis vanuses inimese tõenäosus surra enne
järgmise eluaasta täitumist, eelduseid on kõige parem väljendada läbi oodatava eluea.
Prognoosi eelduste kohaselt tõuseb naiste oodatav eluiga sünnihetkel 2013. aasta 81,3lt 88,3-ni ja meeste oodatav eluiga 72,7-lt 81,9-ni. Võrdlusel näiteks Rootsiga oli 2013.
aastal Eesti naiste oodatava eluiga lühem 2 aastat ja meestel 8 aastat, mis 2060. aastaks
väheneb vastavalt 1 ja 3 aastani.
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Joonis 13. Naiste ja meeste oodatava eluea statistika aastatel 1980-2013 ja prognoos
aastateks 2014-2060.
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77.
Pensionisüsteemi seisukohalt on oluline lisaks oodavale elueale sünnihetkel ka
oodatav eluiga pensionile mineku ajal. 2013. aastal oli Eestis meeste oodatav eluiga 63aastaselt 16,2 aastat ja naistel 20,4 aastat. Prognoosimudelis eeldatakse nende tõusu
2060. aastaks vastavalt 22,6 ja 26,9 aastani. Jällegi võrdluseks – Rootsis on vastav kasv
meestel 20,4 aastalt 24,6 aastani ja naistel 23,1 aastalt 27,4 aastani. Seega eeldame, et
pikas perspektiivis läheneb Eesti oodatav eluiga Rootsi omale.
Joonis 14. Naiste ja meeste oodatav eluiga erinevates vanustes aastal 1990 ja prognoos
aastaks 2060.
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Migratsiooni
baasstsenaariumi
prognoosimisel ei
arvestata.

78.
Sarnaselt Eurostati rahvastikuprognoosile on ka pensionimudelis eeldatud, et
migratsioon on tulevikus null. Migratsiooni on oluliselt keerulisem prognoosida, kui
näiteks sündimuse või suremuse arenguid. Pikemas perspektiivis võivad erinevate
aastate positiivsed ja negatiivsed rändesaldod ka üksteist tasakaalustada.
Immigratsiooni eelduse kasutamisel tuleks täiendavalt hinnata ka selle mõju Eesti
pensionisüsteemile – kas need inimesed panustavad süsteemi ja saavad vastu
pensioniõiguseid või mitte. Samuti kui inimesed lahkuvad Eestist, siis mudel võtaks
arvesse, et pensionäride arv väheneb, samas kui praktikas peaks Eesti maksma neile
inimestele ikkagi pensionit ka välismaal elades. Ehk siis puhtalt rahvaarvu
prognoosimisel saab migratsiooni eeldustega teha suhteliselt lihtsalt erinevaid
prognoosistsenaariume, kuid prognoosida migratsiooni mõju pensionisüsteemile on
märksa keerulisem.
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79.
Eelpooltoodud eelduste tulemusena väheneks Eesti rahvaarv seniselt 1,31-lt
miljonilt 1,11 miljonini aastaks 2060. Pensionisüsteemi juures on olulised just muutused
erinevates vanusrühmades. Kuni 18-aastased inimesed otseselt pensionisüsteemi ei
mõjuta ning ka nende muutus on tulevikus kõige väiksem – inimeste arv väheneb
umbes 55 tuhande võrra ehk -22%. Tööealiste inimeste arvu (18-63) vähenemine on
juba märksa suurem – miinus 256 tuhat inimest ehk -32%. Suurima muutuse teeb aga
läbi just 63+ vanuserühm, kus inimeste arv suureneb 106 tuhande inimese võrra ehk
41%. Kui 30 aastat tagasi oli viis 18-63 aastast inimest ühe üle 63-aastase inimese kohta,
siis hetkel on see suhe umbes 3,1 ning aastal 2060 umbes 1,5. Seega on demograafiline
trend pensionisüsteemi jaoks väga ebasoodne. Samas puhtalt demograafia vaatamine
ei pruugi pensionisüsteemi olukorda kõige paremini iseloomustada, kuna olulised on ka
näiteks tööturu arengud ja pensioniiga, mis määravad täpsemalt töötajate ja
pensionäride arvu.
Joonis 15. Rahvaarvu statistika aastani 2014 ja prognoos kuni 2060. aastani.
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Allikas: rahandusministeeriumi arvutused
80.
Rahvastikupüramiidide abil on võimalik konkreetsemalt näha erinevates
vanuserühmades olevate inimeste arvu muutust. Püramiididelt on näha, et just
lähiaastatel on sisenemas tööturule oluliselt väiksem arv inimesi, kui see oli siiamaani.
Näiteks 2014. aastal oli 25-aastaseid inimesi ca 2 korda rohkem, kui on 25-aastaseid
inimesi 2023. aastal. Aastaks 2050-2060 jõuab aga kõige laiem „puu võra“ just
pensioniikka, samas kui tööealiste arv jääb stabiilselt madalaks.
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Joonis 16. Rahvastikupüramiidid erinevatel aastatel.
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Allikas: rahandusministeeriumi arvutused
81.
Joonisel 17 on toodud võrdlus pensionimudeli ja Statistikaameti
rahvastikuprognooside vahel aastal 2040. Statistikaamet on sealjuures koostanud kaks
stsenaariumi10, kus peamine erinevus on just migratsioonis. Stsenaariumi 1 korral
(joonisel Stat1) järgib migratsioon tulevikus viimase 12 aasta trende ja stsenaariumi 2
korral (joonisel Stat2) hakkab migratsioon vähenema ning alates 2021. aastast on
rändesaldo tasakaalus. Jooniselt 8 on näha, et stsenaarium 2 on suhteliselt sarnane
pensionimudeli prognoosidega, väike erinevus tuleb sisse ainult nooremates
vanusegruppides. Migratsiooni eeldusega stsenaariumi 1 korral on märgatavam
erinevus rahvastikus just naiste puhul, kus eelkõige tööealiste naiste arv jääb aastal
2040 väiksemaks, kui pensionimudel seda prognoosib.
Joonis 17. Mudeli ja Statistikaameti rahvastikuprognooside võrdlus
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Allikas: rahandusministeeriumi arvutused, Statistikaamet

10

http://pub.stat.ee/pxweb.2001/Database/Rahvastik/01Rahvastikunaitajad_ja_koosseis/04Rahvaarv_ja_rahvastiku_koosseis/RV_089.htm
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82.
Lisaks baasstsenaariumile on täiendavalt toodud ka rahvastiku rände positiivne
ja negatiivne stsenaarium. Stsenaariumi aluseks on võetud 2008-2014 aastate
keskmine rändesaldo soo ja vanuse lõikes. Negatiivse stsenaariumi korral on eeldatud,
et alates 2018. aastast läheb igal aastal Eestist ära 2000 inimest rohkem, kui tuleb siia
ja positiivse stsenaariumi korral on olukord vastupidine. Rännet on üldiselt väga
keeruline pikaajaliselt prognoosida, kuid antud stsenaariumid annavad teatud aimduse
rände mõjust pensionisüsteemile.

Lisaks
baasstsenaariumile,
kus netomigratsioon
on 0, vaadatakse ka
positiivset ja
negatiivset
rändestsenaariumi,
kus netomigratsioon
on igal aastal
vastavalt +2000 ja 2000.

Inimeste arv

Joonis 18. Meeste ja naiste rändesaldo vanuse lõikes positiivse (+) ja negatiivse (-)
stsenaariumi korral.
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Allikas: rahandusministeeriumi arvutused, Statistikaamet
83.
Kui baasstsenaariumi korral väheneb rahvaarv seniselt 1,31 miljonilt 1,16
miljoni inimeseni aastaks 2050, siis positiivse stsenaariumi korral langeb rahvaarv 1,24
miljonini ja negatiivse stsenaariumi korral 1,08 miljoni inimeseni. Edaspidi on eeldatud,
et need inimesed on nö keskmised eestlased tööturu näitajate poolest ja seega mõju
erinevatele tööturu määradele puudub. Stsenaariumide mõju vaadatakse ainult
pensionäride arvu (peatükk 2.4) ja finantsilise jätkusuutlikkuse (peatükk 2.6)
peatükkides.

2.2 Tööturu prognoos
Tööturu prognoosi
lühiajalised eeldused
põhinevad rahandusministeeriumi
majandusprognoosil
ning pikaajalised
eeldused Euroopa
Komisjoni
prognoosidel.

11

84.
Tööturu prognoosi lühiajalised (4 aastat) eeldused põhinevad
rahandusministeeriumi ametlikul majandusprognoosil ning pikaajalised eeldused
Euroopa Komisjoni Majanduspoliitika Komitee alla kuuluva vananeva rahvastiku
töögrupi (Working Group on Ageing Populations and Sustainability11 ehk AWG)
prognoosidel. AWG prognoosid on riigispetsiifilised ja need on kooskõlas Eurostati
rahvastikuprognoosidega. Kohati on käesolevas prognoosis AWG prognoose siiski
mõnevõrra muudetud, kuid see on järgnevas tekstis eraldi märgitud.

http://europa.eu/epc/working_groups/ageing_en.htm
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85.
Tööturu prognoos põhineb rahvastikuprognoosil ning esmajärjekorras
prognoositakse tööjõus osalemise määra soo ja vanuse lõikes, seejärel töötuid ning
nende vahest leitakse hõivatud. Joonis 19 on toodud baasstsenaariumi prognoosis
kasutatavad 2013. ja 2026. aasta tööjõus osalemise määrad. Jooniselt on näha, et
võrreldes 2013. aastaga tööjõus osalemise määr prognoosis oluliselt ei muutu –
mõnevõrra küll toimub väike silumine erinevate vanusegruppide lõikes. Suurem
erinevus tuleb ainult vanusevahemikus 62-68, mil pensioniea tõus peaks mõnevõrra
suurendama nendes vanusegruppides tööturul osalemist. Tulenevalt tänasest püsiva
töövõimekaoga inimeste vanuselisest struktuurist on ka töövõime reformil tööjõus
osalemise määrale suurem positiivne mõju vanemas tööeas inimeste rühmale. Antud
vanustes erineb tööjõus osalemise määra prognoos ka AWG prognoosist, kuna viimane
ei prognoosi seal tööjõus osalemise määra suurenemist.
Tööjõus osalemise
määr eelduste
kohaselt oluliselt ei
muutu, va pensioniea
tõustes vanemates
vanusegruppides.

Joonis 19. Tööjõuturul osalemise määra prognoos soo ja vanuse lõikes.
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Allikas: Statistikaamet, rahandusministeeriumi arvutused
86.
Töötute arvu prognoositakse mudelis kaheetapiliselt – esmalt kasutades
vanuse ja soo spetsiifilise töötuse määrasid (nö töötuse struktuuri muutmine) ning
seejärel kohendatakse seda täiendavalt keskmise töötuse määra muutusega. Joonis 20
on näha, et töötuse struktuuris olulisi muutusi pikemas perspektiivis ei prognoosita,
kuna selget ja ühesuunalist arengutendentsi ei ole võimalik esile tuua.
Joonis 20. Töötuse määrade prognoos soo ja vanuse lõikes.
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Allikas: Statistikaamet, rahandusministeeriumi arvutused
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87.
Töötuse määra prognoos põhineb suuresti rahandusministeeriumi (kuni 2018)
ja AWG prognoosil. Kuna rahandusministeerium on prognoosinud lähiaastatel
suhteliselt madalat töötuse taset, siis oli vajalik teha nö määra kohandamine aastatel
2019-2022. Pikas perspektiivis on eeldatud keskmiselt ca 7-7,5% töötuse määra.
Mõnevõrra kõrgema töötuse määra eeldus, võrreldes varasemate prognoosidega, on
tingitud eeldusest, et üksikud majandusšokid võivad keskmist natuke tõsta (vt nt
aastaid 2009-2013).
Joonis 21. Töötuse määra prognoos vanuses 15-64.
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Allikas: Statistikaamet, rahandusministeeriumi arvutused
88.
Baasstsenaariumi rahvastiku ja tööturu prognoosi koosmõju on näha allolevalt
jooniselt, mis võrdleb tööturupüramiide erinevatel aastatel. Halliga on mitteaktiivne
rahvastik ehk inimesed, kes ei osale tööturul ning sinisega töötajad, kes osalevad
tööturul ja ka reaalselt panustavad pensionisüsteemi.
Joonis 22. Meeste ja naiste tööturuseisund aastatel 2013, 2040 ja 2060.
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Allikas: Statistikaamet, rahandusministeeriumi arvutused
89.
Joonisel 23 on toodud hõivatute ja mitteaktiivsete suhe minevikus ja tuleviku
prognoos. 2014. aastal oli 0,92 hõivatut ühe mitteaktiivse inimese kohta, mis on viimase
20 aasta jooksul suhteliselt kõrge tase. Baasstsenaariumi prognoos näitab, et
eeldatavalt püsib see veel mõned aastad sellisel tasemel, kuid hakkab siis langema ning
aastaks 2060 jõuab suhtarv 0,69-ni.
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Hõivatute ja
mitteaktiivsete suhe
langeb seniselt 0,92lt 0,69-ni aastaks
2060.

Joonis 23. Hõivatute ja mitteaktiivsete suhte prognoos.
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Allikas: Statistikaamet, rahandusministeeriumi arvutused

2.3 Makromajanduse prognoosi eeldused

Ka makromajandusnäitajate
prognoos põhineb
rahandusministeeriumi ja
Euroopa Komisjoni
eeldustel.

90.
Pensionikindlustuse prognoosimisel on oluline lisaks rahvastikule ja tööturule ka
teatud makromajandusnäitajate prognoosimine. Vajalik on prognoosida eelkõige
tarbijahinnaindeksit (THI), reaalpalka, pensionifondide ja pensionilepingute reaaltootlust,
kuid ka sisemajanduse koguprodukti (SKP). SKP on oluline eelkõige pensionikindlustuse
mahtude (nt riikliku pensionikindlustuse kulud suhtena SKP-sse) võrdlemisel erinevatel
ajahetkedel. Ülejäänud näitajatest sõltub pensioniõiguste (kindlustusosakud,
sissemaksed II sambasse) ja pensioni suuruse (riikliku pensionikindlustuse indeks, II
samba varad ja annuiteet) kujunemine.
91.
THI, SKP ja reaalpalga lühiajaline prognoos põhineb rahandusministeeriumi
prognoosil12 ja pikaajaline prognoos AWG prognoosil. Kuna II samba fondide tootlust
rahandusministeerium ei prognoosi, siis on siin aluseks ainult AWG eeldused. THI puhul
on eeldatud, et see on pikaajaliselt suhteliselt konstantselt 2%. Reaalpalga kasv on
võrdsustatud tööjõu tootlikkuse kasvuga ning aastaks 2030 väheneb see 2%-ni ja aastaks
2060 1,5%-ni. SKP reaalkasv on prognoosimudelis korrelatsioonis tööjõu tootlikkuse
kasvuga ja töötajate arvu muutusega. Kuna töötajate arv väheneb, siis on SKP reaalkasv
ka sellevõrra madalam tööjõu tootlikkuse kasvust. II samba fondide neto reaaltootluseks
on eeldatud 2%. Neljast tegurist on see ainus, mille viimase 14 aasta keskmine ajalooline
väärtus on madalam, kui tulevikuprognoos (nominaaltootlus on samas
tulevikuprognoosiga võrdne). Pikemalt põhjuste üle diskuteerimata, ei pruugi mineviku
keskmise reaaltootluse kasutamine pikaajalise tuleviku eeldusena olla mõistlik. Mineviku
andmete kasutamine tootluse eeldusena ei oleks kooskõlas ka muude tegurite
eeldustega. Samas on käesolevas analüüsis kasutatav reaaltootlus 0,5 protsendipunkti
võrra madalam varem tehtud prognoosidest.

12

http://www.fin.ee/majandusprognoosid
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Joonis 24. Makromajandusnäitajate eeldused
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Allikas: Statistikaamet, Eurostat, rahandusministeeriumi arvutused

2.4 Pensionäride arvu prognoos
92.
Rahandusministeeriumi pensionimudel prognoosib eelkõige kolme peamist liiki
pensionäre – vanaduspensionärid, töövõimetuspensionärid ja toitjakaotuspensionärid.
Pensionäride prognoosimisel võetakse aluseks baasaasta pensionäride andmed soo ja
vanuse lõikes ning leitakse nende osakaal rahvastikust igas vanusegrupis. Seejärel
eeldatakse, et see osakaal jääb igas vanusegrupis konstantseks ning pensionäride arv
muutub ainult rahvastiku muutuste korral. Täiendavalt korrigeeritakse pensionäride arvu
osakaalu ainult nendes soo- ja vanusegruppides, kus pensioniiga tõuseb.
Vanaduspensionäride puhul eristatakse ka II sambaga liitunuid ja nö uusi pensionäre.
Uute pensionäride prognoos ei ole siiski väga täpne, kuna nende leidmiseks võrdleb
mudel pensioniea lähedal olevaid pensionäride vanusekohorte, mitte ei prognoosi neid
eraldi. Samas annab see võimaluse hinnata, kui suur oleks asendusmäär pensionile
mineku hetkel.
93.
Vanaduspensionäride arv on püsinud ja prognoosi kohaselt püsib veel 2026.
aastani suhteliselt stabiilselt 300 000 inimese juures. Stabiilsus tuleneb eelkõike senisest
pensioniea pidevast tõusust, sest jooniselt 15 oli näha, et demograafilised suhtarvud
hakkasid halvenema juba 1990. aastast. Meeste pensioniiga tõuseb aastatel 1993-2026 5
aasta võrra ja naistel 10 aasta võrra. Prognoosi kohaselt tõuseb vanaduspensionäride arv
aastaks 2056 üle 360 000 inimese ja hakkab siis vaikselt langema.
94.
Töövõimetuspensionäride arv on alates 2000. aastast pidevalt kasvanud ja 2014.
aastal oli neid juba ligi 100 000. Töövõimereformiga kaotatakse ära
töövõimetuspensionäri
staatus
ning
seega
ka
üleminekuperioodiga
töövõimetuspensionid. Prognoosis on eeldatud, et töövõimetuspensionäride arv muutub
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nulliks 2021. aastaks ning see toimub lineaarselt. Praktikas võib see aga mõnevõrra
erineda.
95.
Toitjakaotuspensionäride arvus olulist muutust ei prognoosita. Pikas perspektiivis
väheneb pensionäride arv seniselt ca 7500 inimeselt 6000 inimeseni. Kuna
toitjakaotuspensionärid on peamiselt alla 20-aastased, siis demograafiline mõju on siin
mõnevõrra väiksem, kui vanaduspensionäridel.

Vanaduspensionäride arv
tõuseb seniselt 300
tuhandelt 360
tuhandeni aastaks
2056.

Tuhat

Joonis 25. Vanaduspensionäride, töövõimetuspensionäride ja toitjakaotuspensionäride
arvu prognoos.
450

400
350
300
250
200
150

Töövõimereformiga kaob ära
töövõimetuspensionäri staatus.

100
50

0
1996

2001

2006

2011

Vanaduspensionärid

2016

2021

2026

2031

Töövõimetuspensionärid

2036

2041

2046

2051

2056

Toitjakaotuspensionärid

Allikas: Statistikaamet, rahandusministeeriumi arvutused
96.
Seega pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse seisukohast on eelkõige oluline just
töötajate ja vanaduspensionäride suhtarvu muutus. Viimasel 20 aastal on olnud
keskmiselt üle kahe töötaja ühe vanaduspensionäri kohta, samas majanduslanguste ajal
on see suhe olnud ka alla kahe. Kuigi pensioniiga tõuseb kuni 2026. aastani ja prognoosis
me majanduslangust ei ennusta, siis antud suhe hakkab vaatamata sellele lähiaastatel
langema ning aastaks 2060 jõuab see alla 1,3.
97.
Peatüki 2.1 lõpus toodud positiivse ja negatiivse rändesaldo stsenaariumide
korral oleks see suhe aastal 2060 vastavalt kas 0,1 võrra kõrgem või 0,1 võrra madalam.
Ränne mõjutab küll demograafiat, kuid pikemas perspektiivis suureneb lisaks töötajate
arvule ka pensionäride arv, mistõttu sõltuvusmäärad oluliselt ei muutu.
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Joonis 26. Töötajate ja vanaduspensionäride arvu suhe aastatel 1996-2060.
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Allikas: Statistikaamet, rahandusministeeriumi arvutused
98.
Töötajate ja pensionäride suhet mõjutavad ka erinevad võimalused minna
pensionile enne vanaduspensioniiga. Enne üldist vanaduspensioniiga läks pensionile
2014. aastal 47% inimestest ning nende hulka ei ole arvestatud töövõimetus- ning
toitjakaotuspensionäre. Seega pea pooled vanaduspensionile minejad hakkavad
pensionit saama kuni 25 aastat enne üldist pensioniiga.
Joonis 27. Vanaduspensionile jääjad alaliikide kaupa aastatel 2005-2014.
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Allikas: Sotsiaalkindlustusamet
99.
Riikliku
pensionikindlustuse
seaduses
sätestatud
ennetähtaegsele
vanaduspensionile läks kuni kolm aastat enne üldist pensioniiga 2014. aastal 19% uutest
pensionäridest. Samas seaduses kirjeldatud soodustingimustel vanaduspensionile kolme
või enama lapse kasvatamise eest ning okupatsioonirežiimide poolt represseeritud
inimeste seaduses sätestatud soodustingimustel vanaduspensionile läks 14% uutest
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vanaduspensionäridest (joonisel 27: soodus lastega ja represseeritu), nendele
pensionidele saab kuni 5 aastat enne vanaduspensioniiga. Soodustingimustel
vanaduspensionide seaduse alusel läheb 5-10 aastat varem pensionile 10% inimestest
(joonisel 27: nimekirjad). Väljateenitud aastate pensionide seaduse alusel on aga võimalik
minna varem pensionile kuni 25 aastat enne üldist vanaduspensioniiga (joonisel 27:
VAPS), samuti on erinevatel riigiametnikel (nt prokurörid, politseinikud, kaitseväelased),
endistel riigikogulastel ja kohtunikel võimalik pensionile minna oluliselt varem (joonisel
27: eripension). Nagu sissejuhatuses öeldud, antud analüüs otseselt nimetatud
pensionide reformimisvajadust täpsemalt ei kirjelda, need sooduspensionid aga
mõjutavad efektiivset pensionilemineku iga oluliselt.
100.
II sambaga oli 2015. aasta keskel liitunud umbes 670 000 inimest, samas
pensionieas oli nendest ainult 27 000 inimest ehk umbes 4%. Prognoosi järgi saabub
murdepunkt, mil II sambaga liitunud vanaduspensionäre on rohkem, kui mitteliitunuid,
umbes aastal 2033. Samas ka aastal 2060 on veel teatud hulk pensionäre, kes pole II
sambaga liitunud. Samuti tuleb arvestada, et esialgu on II sambaga liitujate
kogumisperiood olnud suhteliselt lühike, mistõttu mõju pensionidele ei ole veel täies
mahus avaldunud.

Tuhat

Joonis 28. II sambaga liitunud vanaduspensionäride osakaal kõikidest pensionäridest.
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2.5 Adekvaatsuse baasstsenaarium
2.5.1

Keskmise pensioni baasstsenaarium

101. Pensionisüsteemi varem kasutatud piisavuse eesmärgi kohaselt peab keskmise
netopensioni ja Statistikaameti avaldatava netopalga suhe moodustama vähemalt 40%.
2002. aastal, mil võeti kasutusele riikliku pensioni indeks, oli netopensioni ja netopalga
suhe 38% ehk madalam, kui eesmärk. Vastne pensioniindeks valiti konservatiivne, sest
eeldati suhteliselt suuri pensionireformi üleminekukulusid ning lähtuti erinevate
põlvkondade solidaarsuse printsiibist üleminekukulude katmisel. Praktikas kujunes
olukord oodatust erinevaks. Järgneva kuue aasta jooksul kasvas majandus väga kiiresti,
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millega kaasnes ka kiire palga ja sotsiaalmaksu laekumise kasv. Riikliku
pensionikindlustuse eelarve oli kuni 2008. aastani ülejäägis isegi koos
üleminekukuludega,
mis
andis
võimaluse
ühekordseteks
täiendavateks
pensionitõusudeks aastatel 2002-2007. 2008. aastal otsustati suurendada
pensioniindeksis sotsiaalmaksu laekumise osakaalu, et pensioniindeks muutuks
progressiivsemaks ja väheneks vajadus ühekordseteks pensionitõusudeks.
102. Jooniselt 29 on näha, et pensionide kasv on viimase 12 aasta jooksul olnud
märgatavalt kiirem nii palgakasvust kui ka THI muutusest. Suurim erinevus pensionide ja
palga muutuses on tulnud siiski aastatel 2009 ja 2010, mil palk vähenes, kuid pension
mitte. Lähitulevikus on oodata väikest asendusmäära langust, kuna palgakasv peaks
eelduslikult ületama pensionide kasvu. Samas THI kasvab endiselt aeglasemalt võrreldes
pensionide kasvuga, mistõttu pensionäride elatustase on pidevalt tõusnud.
Joonis 29. Keskmise pensioni, palga, THI ja pensioniindeksi kumulatiivne kasv aastatel
2002-2014.
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103. Vaadates jooniselt 30 keskmise palga ja pensioni pikaajalist kasvuprognoosi, siis
eeldatavalt kasvab palk 2050. aastaks 4,6 korda ja pension 3,9 korda. Kasvude
erinevusega samas mahus peaks vähenema ka keskmise pensioni ja palga suhe. Võrreldes
minevikuga tekib erinevus ka I samba keskmise pensioni ja pensioniindeksi kasvudes. Kui
varasemalt kasvas keskmine pension kiiremini tänu ühekordsetele tõusudele, siis
tulevikus kasvab kiiremini pensioniindeks, sest keskmise I samba pensioni kasvu
pidurdavad II sambaga liitunud pensionäride väiksemad kindlustusosakud. Selle vahe
tasandab ära II sambast lisanduv pension. Ekslik on sellest võrdlusest järeldada, et ilma II
sambata oleks olukord sama, kuna sel juhul oleks eelarve defitsiit märkimisväärselt
suurem.
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Joonis 30. Keskmise pensioni, palga, THI ja pensioniindeksi kasvuprognoos aastani 2050.
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104. Keskmine määratud vanaduspension suhtena riigi keskmisesse brutopalka oli
2014. aastal 34,6%, keskmise netovanaduspensioni suhe keskmisesse netopalka oli samal
ajal 42,7%. Netosuhe on brutosuhtest suurem põhjusel, et pensionidel on täiendav
maksuvabastus, mis 2014. aastal oli 210 eurot kuus. Palga maksuvabastus oli samal ajal
144 eurot kuus. 2014. aastal oli keskmise brutopensioni ja keskmise netopensioni vahe
ainult 5 eurot. Juhul, kui pensionide täiendav maksuvabastus jääb kehtivale tasemele ning
tavaline tulumaksuvaba miinimum kasvab võrdselt palgaga, siis väheneb keskmise
netovanaduspensioni suhe netopalka tulumaksu tõttu 2050. aastaks umbes 2-3%
(netopension väheneb 7-10%). Samas on valitsus võtnud eesmärgiks hoida keskmise
vanaduspensioni tulumaksuvabana, mistõttu on seda eeldatud ka käesoleva analüüsi
pikaajalistes eeldustes.
105. II samba osakaal keskmises vanaduspensionis on esialgu marginaalne, kuivõrd nii
kogumispensionit saavate isikute arv kui pensionikontole kogunenud summad on
väikesed (2014. aastal maksti pensionilepingu alusel eluaegset II samba pensioni 2945
inimesele ja keskmine pensionimakse oli 50 eurot kuus). 2050. aastaks moodustab II
sambaga liitunud vanaduspensionäride osakaal kõigist vanaduspensionäridest ca 80%.
Samas ei ole ka siis II samba pensioni osakaal keskmises vanaduspensionis veel kuigi suur.
Põhjuseks on see, et kõik pensionärid ei oma II sammast, osadel liitunud pensionäridel on
kogumisperiood endiselt veel lühike ning II samba pensione ei indekseerita (pärast
määramist üldjuhul enam ei kasva).
106. Arvestades eelnevat langeb 2030. aastaks brutopensioni ja brutopalga suhe alla
30%-i. Netopensioni ja netopalga suhe on sellest küll kõrgem, kuid 2022. aastaks peaks
see olema allpool seni kehtinud 40%-i eesmärki.
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Joonis 31. Pensioni ja palga suhe aastatel 2002-2014 ning prognoos aastani 2050.
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107. Edaspidi kasutaksime keskmise pensioni iseloomustamiseks mediaankeskmise
pensioni ja mediaankeskmise palga netosuhet. Jooniselt 8 oli näha, et viimase 10 aasta
jooksul on see olnud vahemikus 60-70%. Baasstsenaariumi prognoosi kohaselt hakkab
mediaanväärtuste suhe aga langema nagu ka aritmeetiliste keskmiste suhe, kuid langus
on viimasest oluliselt suurem. Põhjuseks on mediaanpensioni oluliselt aeglasem kasv
võrreldes aritmeetilise keskmise pensioni kasvuga, mis tuleneb omakorda pensionide
jaotuse muutusest tulevikus (vt peatükki 2.5.2).
Joonis 32. Netopensioni ja -palga aritmeetiliste keskmiste ning mediaanväärtuste suhted.
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108. Meeste ja naiste keskmine vanaduspension oli 2014. aastal sisuliselt võrdne.
Mediaankeskmine oli ca 15 senti meestel suurem, samas kui aritmeetiline keskmine
pension oli ca 60 senti naistel suurem. Prognooside kohaselt see olukord ka järgmise 20
aasta jooksul oluliselt ei muutu. Esialgu võib isegi naiste keskmine pension olla mõnevõrra
kõrgem kui meestel, eelkõige tänu senistele natuke suurematele pensioniõigustele I
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Mediaankeskmise
netopensioni ja
netopalga suhe
langeb tulevikus
seniselt 70%-lt ca
45%-le.

sambas (sh vanemapensioni mõju). Pikemas perspektiivis tõstab siiski meeste kõrgem
palk keskmise pensioni naiste omast suuremaks.
Baasstsenaariumi kohaselt langeb netopensioni ja netopalga mediaanide suhe pikas
perspektiivis pea 45%-ni ehk langus võrreldes kehtiva olukorraga on üle 20
protsendipunkti. Seega olemasoleva olukorra jätkudes ei täideta keskmise pensioni
eesmärki.

2.5.2

Pensionide jaotuse baasstsenaarium

109. Pensionide jaotus oli 2014. aastal suhteliselt lähedane normaaljaotusele.
Aritmeetiline keskmine ja mediaankeskmine pension olid sisuliselt võrdsed – 347 eurot.
Mõnevõrra oli küll 200-300 euro suuruse pensioniga inimeste arv suurem võrreldes 400500 euro suuruse pensioniga, kuid selle tasakaalustas üle 500 eurose pensioniga inimeste
suurem arv. Arvestades, et alla absoluutse vaesuse piiri sai vanaduspensionit ainult 1,5%
pensionäridest, siis võiks öelda, et tegemist on suhteliselt võrdse jaotusega.

Hetkel on
mediaankeskmine
ja aritmeetiline
keskmine pension
sisuliselt võrdsed ja
pensionide jaotus
on lähedane
normaaljaotusele.

Inimeste arv

Joonis 33. Vanaduspensionide (bruto) jaotus 2015. aastal.
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110. Statistikaameti andmetel oli 2013. aastal 18-64-aastaste inimeste sissetulekute
Gini koefitsient 0,359. Viimase 10 aasta jooksul on see kõikunud vahemikus 0,3-0,36.
Vanaduspensionide keskmised Gini koefitsiendid on samal ajal olnud stabiilselt umbes 4
korda väiksemad ehk vahemikus 0,077-0,1. Viimasel viiel aastal on olnud väike trend
ülespoole, mis on tingitud eelkõige kindlustusosaku osatähtsuse suurenemisest
keskmises pensionis. Viimane avaldub uute määratud pensionide Gini koefitsientide
suurenemises ja ka meeste ja naiste Gini koefitsientide erinevuse suurenemises. 2012.
aastal toimunud uute pensionide Gini koefitsiendi langus on pigem ühekordne statistiline
erisus.
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Joonis 34. Pensionide Gini koefitsiendid aastatel 2002-2014.
0,15
0,12
0,09
0,06
0,03
0,00
2002 2003

2004

2005 2006

Naised

2007

2008

Mehed

2009

2010 2011

Keskmine

2012

2013 2014

Uued

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet, rahandusministeeriumi arvutused

111. Joonisel 35 toodud Lorenzi kõveratest on näha, et 2014. aastal teenis 50%
pensionäridest, kes teenisid mediaankeskmisest väiksemat pensioni, 44% pensionide
tuludest. Täpset palkade võrdlust siia kõrvale ei ole võimalik tuua, kuid kui teisendada
2014. aastal teenitud kindlustusosakud palkadeks, arvestamata sealjuures neid, kel
polnud üldse tulu, siis 50% madalama sissetulekuga töötajatest teenis ainult 19%
kogutulust ning umbes 20% kõige rikkamatest töötajatest teenis 50% kogutulust.
Joonis 35. Vanaduspensionide ja kindlustusosakute Lorenzi kõverad 2014. aastal.
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112. Pensionide jaotuse eesmärgiks on võetud vanaduspensionide ülemise ja alumise
kvintiili jäävate inimeste pensionide suhte hoidmine umbes 2,5 lähedal. Kuni 2010.
aastani püsis vanaduspensionide kvintiilide suhe stabiilselt 1,5 juures, hiljem on see
vaikselt tõusnud 1,68-ni. Ka siit nähtub, et pensionide jaotus on hetkel päris ühtlane.
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Joonis 36. Vanaduspensionide ülemise ja alumise kvintiili suhe aastatel 2002-2014.
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113. Eelnevast on näha, et vanaduspensionide ebavõrdsus on siiamaani olnud väike,
samas I samba kindlustusosakute jaotuse statistika põhjal võib järeldada, et jaotus hakkab
tulevikus oluliselt muutuma. Joonisel 37 on toodud 22-aastaste kuni pensioniealiste
inimeste keskmiste kindlustusosakute jaotus aastatel 2000-2014. Sealjuures II sambaga
liitujate kindlustusosakuid on korrigeeritud 0,8-ga, näitamaks nö keskmist
sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu. 15 aasta jooksul on 15% inimestel olnud keskmine
kindlustusosak alla 0,1 aastas, 49% inimestest oli kindlustusosak alla 0,5 aastas ning 77%
inimestest alla 1,0 aastas. Kindlustusosak on olnud vahemikus 1-2 18%-l inimestest ja üle
2 on kindlustusosak olnud 5% inimestest (sh ca 400 inimesel üle 10). Vaadates ainult
2014. aasta kindlustusosakuid, siis 38% 22-62-aastastest isikutest oli kindlustusosak kas 0
või 0,1 ning alla miinimumpalgale vastavat kindlustusosakut (0,35), teenis 13%
inimestest. Ehk siis umbes poolte 22-62-aastaste inimeste kindlustusosakud olid 2014.
aastal väiksemad kui 0,35.
Joonis 37. 22-aastaste kuni pensioniealiste inimeste keskmiste kindlustusosakute jaotus
aastatel 2000-2014 (perioodi keskmine aasta kohta, vahemikuga 0,01 kindlustusosakut).
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114. Teenitud kindlustusosakute Gini koefitsiendid on olnud aastatel 2000-2015
vahemikus 0,4-0,5. Arvestades igal aastal juurde ka tööealised inimesed, kes
kindlustusosakuid sellel aastal ei teeninud, on Gini koefitsiendid vahemikus 0,5-0,6.
Kindlustusosakute kvintiilide suhe oli kuni 2005. aastani umbes 20, kuid hiljem on see
langenud 11-12 vahele. Suhte langusesse on panustanud nii alumise kvintiili tõus kui ka
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ülemise kvintiili langus. Igal aastal on arvesse võetud kõik inimesed, kes teenisid kasvõi
marginaalse kindlustusosaku, mistõttu alumises kvintiilis on palju inimesi, kes ei ole kogu
aasta täiskohaga töötanud.
Joonis 38. Kindlustusosakute ülemine ja alumine kvintiil ning nende suhe aastatel 20002014.
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115. Madalad keskmised kindlustusosakud on peamiselt tingitud palga jaotusest, kuid
olulisel määral ka erinevatel põhjustel tööturult eemal viibimisest või osalisest
töötamisest. Samuti välismaal töötamine (juhul, kui ei tasuta Eestisse sotsiaalmaksu) ei
suurenda Eestis pensioniõiguseid. Vaadates viimast 15 aastat (2000-2014) on 22-62aastatest elanikest aastane keskmine pensioniõiguslik staaž sellel perioodil 1 ainult 32%l inimestest. See tähendab, et vaid 32% inimeste eest on sotsiaalmaksu kõigil neil aastatel
makstud vähemalt töötasu alammäära aastasummalt. 50%-l 22-62-aastastest oli
keskmine staaž vähemalt 0,85 aastat. Samas 10% inimestest oli keskmine staaž alla 0,12
aasta.
Joonis 39. Aastase keskmise pensioniõigusliku staaži jaotus perioodil 2000-2014.
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116. Sissetulekute ja töötamise suur erinevus hakkab peegelduma tulevikus I ja II
samba pensionides. Ülemise kvintiili keskmine pension suhtena keskmisse palka hakkab
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tõusma (seda isegi keskmise suhte languse korral) ja alumise kvintiili sama suhe langema.
Jooniselt 40 on näha ka ebavõrdsuse suurenemisest tingitud peamine probleem – suur
osa pensionäre hakkab tulevikus saama väga väikest pensionit. Sealjuures ei lange
pensioni ja palga suhe ainult alumises kvintiilis, vaid ilmselt kolmes alumises kvintiilis.
Kuna ülemises kvintiilis pensioni ja palga suhe tõuseb, siis ülemise ja alumise suhe hakkab
kasvama ja prognoositavalt jõuab 30 aasta pärast ligi 4-ni.
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Joonis 40. Ülemise ja alumise kvintiili keskmise pensioni suhe keskmisse palka (vasak
skaala) ning ülemise ja alumise kvintiili keskmiste pensionide omavaheline suhe (parem
skaala).
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117. Siiamaani on pensionide jaotust mõjutanud eelkõige baasosa ja pensioniõiguslik
staaž, mis mõlemad on sissetuleku suuruse osas solidaarsed. Tulevikus jääb solidaarsust
mõjutama ainult baasosa. Baasosa osatähtsus keskmises vanaduspensionis on viimase 12
aastaga tõusnud 24%-lt 41,5%-ni ja seda peamiselt ühekordsete baasosa tõusude tõttu
aastatel 2003-2007. Baasosa suhteliselt järsk tõus on ka põhjus, miks pensionide
ebavõrdsus püsis samal, suhteliselt madalal tasemel kuni 2007. aastani. Aastatel 20082012 on baasosa osakaal olnud muutumatu, kuna indekseerimist ei toimunud või indeks
oli väike, mistõttu on ka ebavõrdsus hakanud tõusma. Samas 2013 ja 2014 on baasosa
osakaal jälle tõusnud, sest kõrgem pensioniindeks diferentseeris rohkem baasosa, kui
aastahinde väärtuse kasvu.
Joonis 41. Baasosa suhe keskmisesse I samba vanaduspensionisse.
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Allikas: Sotsiaalkindlustusamet, rahandusministeeriumi arvutused
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118. Varasemates analüüsides ja pensioniindeksi muutmisel 2008. aastal oleme
lähtunud põhimõttest, et baasosa võiks moodustada 1/3 keskmisest I ja II samba
vanaduspensionist. Selleks korrutatakse baasosa indekseerimisel indeksi kasvuosa 1,1-ga,
samal ajal kui aastahinde indeksit korrutatakse 0,9-ga. Tulenevalt baasosa kiiremast
indekseerimisest jääb tema osakaal keskmisest I ja II samba pensionist prognoositavalt
tulevikus enam-vähem tänasele tasemele, tõustes küll vahepeal üle 40% ja langedes siis
tagasi 35%-ni. Baasosa suhtena ainult I samba vanaduspensionisse tõuseb 50 aasta
jooksul ca 55%-ni. Tänase solidaarsuse taseme säilitamiseks peaks olema baasosa 50
aasta pärast aga üle ¾ keskmisest I ja II samba vanaduspensionist.
Joonis 42. Baasosa suhe keskmisesse vanaduspensionisse aastatel 2010-2060
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Allikas: rahandusministeeriumi arvutused

119. Baasstsenaariumi kohaselt tõuseb ülemise ja alumise kvintiili keskmise pensioni
suhe tulevikus oluliselt üle 2,5 (umbes 4-ni). Seega olemasoleva olukorra jätkudes ei
täideta pensionide jaotuse eesmärki.

2.5.3

Miinimumpensioni baasstsenaarium

120. Miinimumpensioni eesmärgiks on absoluutse vaesuse piiri suuruse pensioni
tagamine pensionärile, kellel on pensionistaaži vähemalt 15 aastat. Joonisel 43 on
võrreldud absoluutse vaesuse piiriga 15-aastase staažiga miinimumpalka saava isiku
pensionit aastatel 2002-2014. Arvutuses on arvestatud, et kuni 1998. aastani teenis isik
pensioniõiguslikku staaži ning hiljem asendus see järk-järgult kindlustusosakuga. Jooniselt
on näha, et 15-aastase staažiga isiku pension on alates 2002. aastast olnud 40-50 euro
võrra madalam absoluutse vaesuse piirist.
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Joonis 43. 15-aastase staažiga miinimumpalka saava isiku pensioni ja absoluutse vaesuse
piiri võrdlus.
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121. Kuni 2005. aastani oli ka vanaduspensionäride osakaal, kelle pension jäi allapoole
miinimumeesmärki, suhteliselt kõrge. Hiljem on see osakaal langenud sisuliselt nulli
lähedale, kuigi viimastel aastatel on olnud väike kasvutrend. Väike osakaal tuleneb
peamiselt senisest suhteliselt võrdsest pensionide jaotusest (vt ka peatükki 2.5.2), kus
enamus pensionäre saab keskmise pensioni lähedast pensionit.
Joonis 44. Vanaduspensionäride osakaal, kelle pension on alla absoluutse vaesuse piiri.
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122. Vaadates kogu Eesti absoluutse vaesuse näitajaid, siis vanaduspensionäride
osakaal on vanuserühmadest sügavalt vaeste hulgas kõige väiksem. Kõikidest Eesti
inimestest elas absoluutses vaesuses Statistikaameti andmetel 2013. aastal 8%
elanikkonnast ehk 104 700 inimest. Vaesusest on kõige rohkem ohustatud töötud
inimesed, 2013. aastal elas 39% töötutest absoluutses vaesuses.
Tabel 1. Absoluutse vaesuse määr hõive, vanuse ja soo järgi aastal 2013.
Absoluutse vaesuse määr, %
mehed
naised
Töötav
...palgatöötaja
...ettevõtja

4,2
15,2

3,7
17,9

...töötu
...vanaduspensionär

37,6
3,8

42,1
2,8

Mittetöötav
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...muu mitteaktiivne

14,8

13,6

Vanus
...0-17 aastat
10,3
...18-64 aastat
9,8
65+ aastat*
2,2
*Soolist lõiget ei ole valimi piirangute tõttu võimalik välja tuua.

9,8
8,4

Allikas: Statistikaamet
123. Absoluutse vaesuse piiri prognoosimiseks tuleks prognoosida eraldi arvestusliku
elatusmiinimumi komponentide hindade tõusu. Lihtsustuseks on need võrdsustatud
prognoosimudelis kasutatava THI tõusuga, kuigi viimase 13 aasta jooksul on
elatusmiinimumi kasv olnud märksa madalam THI kasvust. Isegi kui arvestada ainult I
samba pensioni II sambaga mitteliitunu korral, siis ületab 15-aastase staažiga
miinimumpalka saava isiku pension tulevikus oluliselt absoluutse vaesuse piiri.
Joonis 45. 15-aastase staažiga miinimumpalka saava isiku pensioni ja absoluutse vaesuse
piiri prognoos.
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124. Baasstsenaariumi kohaselt on 15-aastase staažiga miinimumpalka saava isiku
pension tulevikus suurem, kui absoluutse vaesuse piir. Seega olemasoleva olukorra
jätkudes täidetakse minimaalse pensioni eesmärki.

2.5.4

Näiteid pensioni kujunemisest tulevikus

125. Täiendamaks ja näitlikustamaks keskmiste ja miinimumpensionite prognoose on
järgnevalt vaadatud pensioni suuruse kujunemist erinevate näidisinimeste abil. Tabel 2
aitab iseloomustada pensioni suurust erineva palga ja töötamise staaži korral ning
vaadatud on kolme ajahetke – 2015, 2030 ja 2050. Pensioni suurus on toodud nii
absoluutväärtusena kui ka suhtena Eesti keskmisse netopalka (Statistikaameti meetodi
järgi). Absoluutväärtuses pension on tulevikuvääringuna, mistõttu annab paremat infot
pigem pensioni suhe keskmisse netopalka. Oluline on vaadata ka eelkõike erinevust
mediaan- või aritmeetilisest keskmisest pensionist, võrdlemaks kuidas toimub sissetuleku
areng erineva palga ja staaži korral tulevikus.
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126. Tabelis 2 on kahel esimesel real nö keskmist inimest iseloomustav pension.
Sealjuures on oluline arvestada, et mediaankeskmine ja aritmeetiline keskmine pension
ei tähenda antud näite korral tingimata, et inimene on kogu elu jooksul teeninud
aritmeetilist või mediaankeskmist palka. Teatud staažide korral võivad tulemused küll
ühtida, kuid pigem iseloomustavad need keskmist pensionäri, mitte keskmist töötajat.
Keskmine töötaja võib erinevatel aastatel olla erinev ning ka pensioniõigused on
erinevatel aastatel tekkinud erinevalt. Tabeli kolmas rida iseloomustab nö
miinimumeesmärgi pensionit. Antud pension peaks ületama absoluutse vaesuse piiri ja
seda on näha ka jooniselt 45.
Tabel 2. Näidisinimeste pensioni suuruste prognoos.
Juhul, kui inimesel
on pikk tööstaaž ja
keskmisest kõrgem
palk, siis
piisavusega otsest
probleemi
tulevikus pole.
Vastasel juhul
hakkab
asendusmäär
oluliselt langema.
Kahjuks langeb
enamus inimesi
aga just viimasesse
gruppi.

Mediaankeskmine pension
Aritmeetiline keskmine pension
15. aastase staaz, miinimumpalk
2 kordne keskmine palk ja 40 aastat staazi
0,5 kordne keskmine palk ja 40 aastat staazi
2 kordne keskmine palk ja 30 aastat staazi
0,5 kordne keskmine palk ja 30 aastat staazi
2 kordne keskmine palk ja 20 aastat staazi
0,5 kordne keskmine palk ja 20 aastat staazi
Naine 0,8 kordse keskmise palgaga, 2 last ja 30 aastat staazi

Absoluutväärtus
% keskmisest netopalgast
2015 2030 2050
2015
2030
2050
362
639 1 221
43%
37%
33%
363
678 1 395
43%
39%
37%
179
383
751
21%
22%
20%
432 1 170 2 654
52%
68%
71%
314
582 1 098
38%
34%
29%
380 1 077 2 154
45%
62%
58%
262
515
973
31%
30%
26%
327
842 1 632
39%
49%
44%
209
430
843
25%
25%
23%
317
649 1 265
38%
38%
34%

Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused
127. Tabelis 2 on toodud kombinatsioonid pensionist kahekordse ja poole keskmise
palga ning 20-, 30- ja 40-aastase staaži korral. Tabelist on näha, et suuremapalgalistel
hakkab pension suhtena riigi keskmisse palka tulevikus tõusma, samas kui
madalapalgalistel on olukord vastupidine. Madalapalgaliste pensioni ja keskmise palga
suhte langust pidurdab mõnevõrra baasosa kiirem kasv, mistõttu näiteks 0,5-kordse
keskmise palga ja 20-aastase staaži korral see suhe oluliselt tulevikus ei lange.
128. Tabeli 2 viimasel real on näide 0,8-kordse keskmise palgaga naisest, kes töötab
30 aastat ja kellel on kaks last. Arvutustes on eeldatud, et 2015. aastal sai naine juurde
kummagi lapse eest 3 aastat staaži. 2030. aastal sai ühe lapse eest 3 aastat staaži ja teise
lapse eest 3 aastat sissemakseid II sambasse keskmiselt palgalt ning 2050. aastal ainult
sissemakseid II sambasse. Tabelist on näha, et esialgu naise olukord võrreldes keskmise
palgaga jääb samaks, pikemas perspektiivis küll mõnevõrra halveneb. Samas võrreldes
keskmise pensionäriga on tema olukord siiski tulevikus mõnevõrra parem, kuna pensioni
suhe keskmisse palka langeb vähem.
129. Vaadates samade isikute pensionide suhet isiku enda netopalka, on tulemused
vastupidised. Kõrgema palgaga inimeste pension on küll absoluutarvult suurem, kuid
suhe enda palka on oluliselt madalam, kui madalapalgalistel. Madalapalgalised peavad
hakkama saama küll väiksema pensioniga, kuid nende sissetuleku langus pensionile
minekul on oluliselt väiksem, kui kõrgepalgalistel. Viimastel on seega elatustaseme langus
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oluliselt suurem pensionile jäämisel, kui madalapalgalistel. Suure tõenäosusega praktikas
ilmselt ühe- või kahekordse keskmise palga saajad ei kogu täiendavalt pensioniks III
samba või muu lahenduse kaudu. Seetõttu võib suhtelise tulu langus pensionile minnes
ka nende jaoks olla märkimisväärne.
Tabel 3. Näidisinimeste pensioni suuruste prognoos väljendatuna suhtena isiku enda
netopalka.
Mediaankeskmine pension
Aritmeetiline keskmine pension
15. aastase staaz, miinimumpalk
2 kordne keskmine palk ja 40 aastat staazi
0,5 kordne keskmine palk ja 40 aastat staazi
2 kordne keskmine palk ja 30 aastat staazi
0,5 kordne keskmine palk ja 30 aastat staazi
2 kordne keskmine palk ja 20 aastat staazi
0,5 kordne keskmine palk ja 20 aastat staazi
Naine 0,8 kordse keskmise palgaga, 2 last ja 30 aastat staazi

% isiku netopalgast
2015 2030 2050
67%
56%
45%
43%
39%
37%
51%
53%
48%
26%
35%
36%
72%
65%
57%
23%
32%
29%
60%
58%
50%
20%
25%
22%
48%
48%
44%
47%
47%
42%

2.6 Finantsiline jätkusuutlikkus
130. Riikliku pensionikindlustuse tulud ja kulud püsisid võrdsel tasemel kuni 2008.
aastani vaatamata sellele, et pensioneid tõsteti pensioniindeksi kasvust kiiremini ning osa
sotsiaalmaksust kanti II sambasse. 2009. aasta majanduskriisi ajal sotsiaalmaksu tulud
langesid, kuid kulud samal ajal tõusid, sest pensioniindeks sõltub eelneva aasta
tulemustest. 2009. aastal tehti küll kaks olulist otsust – pensioniindeksi ajutine
vähendamine ja II samba maksete ajutine külmutamine, kuid riikliku pensionikindlustuse
eelarve defitsiit ulatus siiski üle 200 miljoni euro. 2014. aastal ulatus puudujääk juba üle
350 miljoni euro, defitsiidi suurenemise põhjustas II samba maksete taastumine ja ka II
samba maksete kompenseerimine aastatel 2014-2017.

I samba tulude ja
kulude vahe on
hetkel 2% SKP-st
(puudujääk).

131. Riikliku pensionikindlustuse eelarve defitsiiti on suurendanud ka töövõimetus- ja
vanaduspensionäride arvu suurenemine viimastel aastatel. Kokku on pensionäride arv
suurenenud perioodil 2007-2014 9%. Pensioniindeks arvestab küll osaliselt (80%
ulatuses) tulude (palgad ja töötajate arv) muutust, kuid ei arvesta üldse kulubaasi (sh
pensionäride arvu) muutusega. Samuti ei arvesta indeks pensionireformi
üleminekukulusid, kuna indeks arvutatakse kogu sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa
(16%+4%) põhjal. Ehk siis pensionide kasv on sama, kui see oleks olnud ilma II sambata.
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Joonis 46. Riikliku pensionikindlustuse tulud, kulud ja vahe aastatel 2002-2050.
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Allikas: rahandusministeeriumi arvutused
132. Varasemalt prognoosisime pikas perspektiivis eelarve defitsiidi jäämist ca 1%
juurde SKP-st (vt joonis 47). 2016. aastal rakenduva töövõimereformiga lõpetatakse ära
viie aasta jooksul seniste töövõimetuspensionide maksmine. Senine töövõimetuspension
asendatakse Töötukassa poolt makstava töövõimetoetusega. Seega kaob riikliku
pensionikindlustuse eelarvest ära suur osa kuludest, mistõttu väheneb pikas perspektiivis
ka varem prognoositud defitsiit ning eelarve on sisuliselt tasakaalus.
Joonis 47. Riikliku pensionikindlustuse tulude ja kulude vahe töövõimereformiga ja ilma
reformita.
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Allikas: rahandusministeerium
133. Rahvastiku rände mõju prognoosimine pensionisüsteemile on suhteliselt
keeruline, kuna pole teada, kui kauaks inimesed Eestisse jäävad, millist sissetulekut nad
omavad, millisesse riiki lahkudes suunduvad jms. Käesolevalt on võetud lihtsustatult
eelduseks, et kõik rändajad on tööhõive ja palga osas nn keskmised inimesed. Samuti on
eeldatud, et väljarände korral tuleb nendele inimestele maksta Eestis teenitud
pensioniõigused välja pensionieas ka hiljem mujal elades. Positiivse rändesaldo korral
paraneb eelarve tasakaal pikas perspektiivis ca 0,3% SKP-st, samas kui negatiivse
stsenaariumi korral tasakaal halveneb kuni 0,5% SKP-st. Mõlemal juhul eelarve positsioon
52

esialgu halveneb (vt joonis 48) kuid kauges tulevikus jääb see pigem konstantseks (%-na
SKP-st), kuna inimesed jõuavad pensionikka ja kaasneb kas pensionikulude kasv või
vähenemine.
Joonis 48. Riikliku pensionikindlustuse tulude ja kulude vahe rändesaldo positiivse ja
negatiivse stsenaariumi korral.
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Allikas: rahandusministeeriumi arvutused
134. Kohustusliku kogumispensioniga kaasneb riiklikus pensionikindlustuses nn
pensionireformi üleminekukulu, mis seisneb riikliku pensionikindlustuse tulude
vähenemises, kuna II sambaga liitunutele kantakse 4% sotsiaalmaksust
pensionifondidesse (joonisel 49 sinine joon). Üleminekukulu peaks omakorda vähendama
kindlustusosakute 20%-line vähenemine (joonisel 49 must joon), kuid see toimub teatud
viiteajaga sõltuvalt II sambaga liitunud töötajate jõudmisest pensioniikka. Joonistelt on
näha, et 2050. aastaks on I samba pensionikulud vähenenud ainult umbes 0,35% SKP-st
ehk üle kolme korra vähem, kui tulude vähenemine. Vaatamata viiteajale ei vähene kulud
kunagi samas mahus tuludega, sest I samba vanaduspensioni tööst sõltuv osa pidevalt
väheneb (jäädes kaugemas tulevikus isegi alla 50% keskmisest I samba pensionist) ehk
ainult pool vanaduspensionide kulust väheneb 20% võrra.
135. Hetkel on siiski üleminekukulu osas oluline ainult selle muutus võrreldes tänasega
(teine graafik jooniselt 49). Nimelt soodne majandusolukord ja kõrge sotsiaalmaksu
laekumine reformi algusaastatel neutraliseeris riikliku pensionikindlustuse tulude languse
võrreldes kuludega ning kuni 2008. aastani olid tulud ja kulud enam-vähem võrdsed
(2009. aastal tekkinud defitsiidi põhjused on teised). Samas just neil aastatel oli
üleminekukulude surve (absoluutne muutus) eelarvele kõige suurem, sest suurem osa
töötajatest liitus just siis II sambaga. Kui võtta baasaastaks 2012, siis järgnevatel aastatel
on üleminekukulu negatiivne mõju riikliku pensionikindlustuse eelarve tasakaalule
märksa väiksem (va 2014-2017) ning umbes 2045. aasta paiku peaks see kaduma.
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Joonis 49. Pensionireformi üleminekukulud aastatel 2002-2050, % SKP-st. Esimesel
joonisel on absoluutne muutus 2002. aastast ja teisel joonisel 2013. aastast.
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Allikas: rahandusministeeriumi arvutused
136. Baasstsenaariumi kohaselt on riikliku pensionikindlustuse tulud ja kulud pikas
perspektiivis peaaegu tasakaalus. Seega olemasoleva olukorra jätkudes täidetakse
fiskaalse jätkusuutlikkuse eesmärki.

2.7 Baasstsenaariumi järelduste kokkuvõte
137. Baasstsenaariumis prognoositi riiklikku pensionikindlustuse tulevikku ja võrreldi
prognoose esimeses peatükis toodud nelja eesmärgiga. Baasstsenaariumi prognooside
kohaselt:
1. Täidame finantsilise jätkusuutlikkuse eesmärki. Riikliku pensionikindlustuse tulud
ja kulud on pikas perspektiivis tasakaalus tulenevalt töövõimetuspensionäride
lahkumisega süsteemist.
2. Täidame miinimumpensioni eesmärki. 15-aastase staažiga miinimumpalka saava
isiku pension on tulevikus suurem, kui absoluutse vaesuse piir. Hetkel on olukord
veel vastupidine, kuid pensioniindeks peaks eeldatavalt kasvama kiiremini kui
THI.
3. Ei täida keskmise pensioni eesmärki. Mediaankeskmise pensioni ja palga
netosuhe langeb pikas perspektiivis 45%-ni ehk langus võrreldes kehtiva
olukorraga on üle 20 protsendipunkti. Langus tuleneb pensioniindeksi väiksemast
kasvust võrreldes palkade kasvuga, oodatava eluea pikenemisest pensionile
mineku hetkel (mõjutab eelkõige II samba pensionit) ja mediaankeskmise
pensioni aeglasemast kasvust võrreldes aritmeetilise keskmise pensioniga.
4. Ei täida pensionide jaotuse eesmärki. Ülemise ja alumise kvintiili keskmise
pensioni suhe tõuseb tulevikus oluliselt üle 2,5 (umbes 4-ni). Ebavõrdsus
suureneb, kuna palkade suur ebavõrdsus kandub tulevikus üle I ja II samba
pensionisse.
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3
Pensionisüsteemi
on võimalik
muuta
ühekordsete
otsustega või
automaatsete
kohandumismehhanismide
abil.

Lahenduste analüüs

138. Käesolevas peatükis vaadatakse erinevaid võimalusi viimaks pensionisüsteem
vastavusse esimeses peatükis seatud eesmärkidele. Peatükis analüüsitakse pensionieaga,
pensionivalemiga, kvalifikatsiooninõudega ja pensioniindeksiga seotud muudatusi.
Pensioniea tõstmine suurendab eeldatavalt töötajate ja pensionäride suhet, mistõttu on
võimalik tõsta ka pensioni ja palga suhet (keskmise pensioni eesmärk). Pensioniea veelgi
paindlikumaks muutmine leevendaks võimalikke sotsiaalseid probleeme, mis kaasnevad
pensioniea tõstmisega, ja kohtleks kõiki pensionile jääjaid sõltumata pensionile mineku
hetkest õiglaselt. Pensionivalemi muutmisega saab eelkõige reguleerida pensionide
solidaarsuse ja palgast sõltuvuse taset. Pensioniindeksi eesmärk on tõsta pensioneid
vajalikus tempos, kuid samuti on tähtis ka eelarve tasakaalus hoidmine. Vanaduspensionide
kvalifikatsiooninõue on vajalik tagamaks töötajate piisavalt pikk ajaline panustamine
tööturule ja pensionisüsteemi. Suur osa nendest muudatustest on seotud automaatsete
kohandumismehhanismidega (AKM), kuid alternatiivina saab süsteemi muuta ka
traditsiooniliselt – nö ühekordsete otsustega. Peatüki alguses on käsitletud lähemalt AKMde üldist olemust, sest suurem osa ettepanekutest põhinevad just nendel.

3.1 Automaatsete kohandumismehhanismide olemus
139. Automaatsete kohandumismehhanismide olemust on lihtsam selgitada näitega,
mistõttu järgnevalt on AKM-i kirjeldatud rahvastiku vananemise ja pensioniea tõusu abil.
Automatiseerida on siiski võimalik ka teisi pensionisüsteemi elemente.
140. Rahvastiku vananemise üheks põhjuseks on oodatava eluea kasv. Kui keskmine
pensionile siirdumise vanus ei muutuks, tooks oodatava eluea tõus kaasa pensionisüsteemi
kulude kasvu, sest pikeneb keskmine pensioni saamise periood. Teisisõnu, kui pensioniiga ei
muutu, saaks iga järgmine pensionile siirduv põlvkond pensioni eelmistest põlvkondadest
kauem. Seetõttu täidab pensioniea tõus oodatava eluea tõusu korral lisaks
pensionisüsteemi kulude kontrollimisele ka põlvkondadevahelise õigluse eesmärki.
141. Traditsioonilised sotsiaalpoliitilised võtted rahvastiku vananemisest tingitud
koormuse neutraliseerimiseks on olnud pensioniea tõstmine, vastava maksemäära tõstmine
(või pensionisüsteemi subsideerimine muudest maksutuludest) või pensionide
asendusmäära langus. Ühekordsete poliitiliste ad hoc otsustega pensioniea tõstmisel või
pensionide asendusmäära kärpimisel on aga ebatäpsete otsuste langetamise risk, mis ühes
äärmuses võivad seada mõnele põlvkonnale ebaproportsionaalselt suure koormuse ja teises
äärmuses mitte tagada süsteemi fiskaalstabiilsust. Pensioniea tõstmist puudutavad otsused
tuginevad sageli pikaajalistele prognoosidele, samas on selliste prognooside täpsus
osutunud küllaltki madalaks ning reaalsuses on tulevikus palju määramatust. Oodatava
eluea arengut ei ole võimalik täpselt prognoosida ning seda iseloomustab ka asjaolu, et
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eluea prognoosimisel kasutatakse erinevaid – positiivseid ja negatiivseid – stsenaariume.
Heaks näiteks võimalikust prognoosiveast on joonisel 50 toodud Ühendkuningriikide
ametlikud rahvastikuprognoosid, kus iga järgneva prognoosiga on tõstetud üle 65-aastaste
inimeste arvu.
Joonis 50. Ühendkuningriikide üle 65-aastaste inimeste arvu ametlikud prognoosid
aastateks 2010-2060.
Pensionisüsteemi
pikaajalised
prognoosid pole
kunagi täpsed.

Allikas: OECD, „Pensions at a Glance 2011“.
142. Näites toodud demograafilise määramatuse mõju pensionisüsteemile on
märkimisväärne, mistõttu peab süsteem kohanema. Süsteemi saab kohandada ühekordsete
poliitiliste otsustega või reeglipõhiselt ehk AKM-ga. Pensionisüsteemi AKM-de kesksed
eesmärgid on:
Prognoosivigadest
o pensionisüsteemi pikaajalise finantsilise ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse
tulenevate valede
suurendamine;
otsuste
o
ebatäpsetele prognoosidele tuginevate poliitiliste otsuste mõju vähendamine;
vältimiseks peaks
o rahvastiku vananemise koormuse õiglane jagamine põlvkondade vahel.
pensionisüsteem
tegelikest
arengutest
lähtuvalt
automaatselt
kohanduma.

143. AKM-d kohandavad pensionisüsteemi süsteemiväliste tegurite – nt rahvastiku
vananemise, majanduskasvu (kriisid) – mõjudega, kusjuures selline kohandamine toimub
pideva protsessina, mitte ühekordsete ad hoc poliitiliste otsustega. AKM-d siirdavad
demograafiliste ja majandusriskide mõju süsteemi osapooltele, kuid teevad seda eelnevalt
kokkulepitud reeglite alusel, mis jagavad riskide koormust ühtlaselt ja põlvkondade vahel
õiglasemalt, kui prognoosidele tuginevad ühekordsed poliitilised otsused.
144. AKM-de rakendamisel ei ole peale vastavate reeglite kehtestamist vaja igakordseid
poliitilisi otsuseid. Pensionisüsteemi parameetrid seotakse teatud demograafiliste ja/või
majandusindikaatoritega ning indikaatorite – nt oodatava eluea – muutumisel toimub
pensionisüsteemi automaatne kohandumine.
145.

AKM-de positiivseteks külgedeks peetakse järgmist:
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o

o

o

o

o

o

o
o

146.

Võimalus kohandada süsteemi automaatselt, vastavalt demograafilistele ja
majanduslikele tingimustele. Muutuseid süsteemis tehakse eelkõige
objektiivse statistika põhjal, mitte tulevikuprognooside järgi. AKM-e ei
rakendata, kuni see pole nõutav objektiivsete indikaatorite põhjal. Kui
indikaator on korralikult välja arendatud, aktiveerub see ainult siis, kui
ilmneb vastav probleem ning siis on raske väita, et kohandumine ei ole
vajalik.
Süsteemi osapooltel on rohkem kindlustunnet, kui nad teavad, kuidas
pensionisüsteem pikaajaliselt muutub. Ootamatud ühekordsed suured
muudatused suurendavad ebakindlust süsteemi vastu.
Rakendatavad
meetmed
vähendavad
võimalusi
süsteemi
kokkuvarisemiseks. Selline pensionisüsteem on tõhusam ja õiglasem
võrreldes süsteemiga, mis sõltub ainult poliitilistest otsustest.
AKM-d tasandavad suuri muutusi pensionisüsteemis kriisiperioodidel,
rakendatavad muutused on järk-järgulised ning sõltuvad oma
automatiseeritud loomuse tõttu vähem poliitilisest tahtest.
Väheneb pensionisüsteemi mõjutatavus poliitilistest faktoritest.
Majandusteadlased ja aktuaarid võivad küll pakkuda lahendusi
demograafiliste ja majanduslike faktorite mõjude leevendamiseks, kuid
sotsiaalkindlustussüsteemide reformimisel mängivad poliitikud suurt rolli.
Kõige negatiivsem poliitiline risk on populism, mis toob kaasa
pensionisüsteemi kulu kasvu: pensionikulud kasvavad, kuid tulubaas ei
suurene. Tihti ei võeta poliitilisi otsuseid vastu nii kiiresti kui vajalik või
jäetakse üldse tegemata või on need otsused vale ajahorisondiga.
Pikaajalisem pensionisüsteemi planeerimine ning depolitiseeritud juhtimine
parandab ka pensionisüsteemi finantsilist jätkusuutlikkust.
Lihtsam on vastu võtta raskeid poliitilisi otsuseid (AKM-i kasutama
hakkamine), mis rakenduvad tulevikus ja mille rakendumise tõenäosus ei
ole 100% kindel.
Alati jääb võimalus AKM-i rakendumine peata, kui see on siiski vajalik. Hästi
kujundatud AKMi puhul seda vajalikkust ei tohiks siiski ilmneda.
AKM-d, mille eesmärgiks on parandada süsteemi finantsilist
jätkusuutlikkust, sisaldavad rohkem väikesemahulisi korrigeerimisi ning
seetõttu mõjutavad eri põlvkondi ühtlasemalt, võrreldes muutustega, mida
toovad endaga kaasa kriisi lävele sattunud pensionisüsteemid.

AKM-de võimalikeks negatiivseteks külgedeks peetakse järgmist:
o Kuigi AKM-d on olemuselt automaatsed, ei pruugi see praktikas nii olla.
Pensionikärped ja maksutõusud jäävad endiselt poliitiliselt rasketeks
otsusteks ning automaatseid kohandumise reegleid võivad poliitikud hiljem
muuta. Seetõttu pole näiteks Itaalia ning Saksamaa seadustesse
sissekirjutatud automaatseid mehhanisme rakendanud. Itaalia lükkas 2005.
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o

o

aastal toimuma pidanud pensionikärpe määramatusse aega edasi ning
Saksamaa lükkas nii 2008. kui ka 2009. aastal edasi jätkusuutlikkuse faktori
rakendamise.
AKM-de kasutamine võib suurendada soolist ebaõiglust, kui pensioniea
indekseerimisel ei arvestata sellega, et naiste oodatav eluiga on pensionile
minnes suurem, kui meeste eluiga. Kasutades keskmist unisex-eluiga,
väheneb meeste pension suhteliselt rohkem, kui naiste pension (näiteks
Poola ja Itaalia).
AKM, mis piirab pensionide suurust oodatava eluea kasvades, vähendab
järk-järgult pensionihüvitiste asendusmäära. Selle probleemi vältimiseks on
võimalik pensionisüsteem üles ehitada selliselt, et nominaalne pensioni
langus on välistatud ning seadusega on sätestatud minimaalne
asendusmäär (nt Jaapan), mille kättejõudmisel tuleb pensionisüsteemi
reformida.

147. Automaatsetel kohandumismehhanismidel on seega selge eelis võrreldes
ühekordsete ad hoc pensionimuudatustega. AKM-de kasutamist pensionisüsteemis on
Eestile soovitanud ka OECD ja Euroopa Komisjon.

3.2 Automaatsete kohandumismehhanismide rakendamise võimalused
Eestis
148. Automaatsete kohandumismehhanismide rakendamisel tuleb analüüsida järgmisi
aspekte:
o AKM-i eesmärk;
o millistele pensionisüsteemi osadele AKM-e rakendada;
o AKM-i käivitavad tegurid;
o käivitava teguri mõju ulatus pensionisüsteemile.
149. AKM-de pensionisüsteemi sisseviimiseks tuleb kõigepealt seada eesmärk, mida
sellega soovitakse saavutada. Levinuim AKM-i rakendamise põhjus on pensionisüsteemi
finantsilise jätkusuutlikkuse tagamine. Selleks on rakendatud AKM-e, mis aitavad hoida
süsteemi tulu ja kulu tasakaalus. Võimalik on seada ka muid eesmärke nagu asendusmäära
või solidaarsuse taseme säilitamine.

AKM-e saab
rakendada
peaaegu kõikidele
pensionisüsteemi
osadele.

150. AKM-e on võimalik rakendada pea kõikidele pensionisüsteemi osadele või
teguritele, mille läbi saab mõjutada süsteemi arengut eesmärgi suunas. Automaatselt saab
kohandada nii süsteemi kulude kui ka tulude poolt. Jooksvalt finantseeritavate
pensioniskeemide tulud tuginevad üldjuhul jooksvatel maksutuludel, mistõttu tulude poole
pealt on võimalik AKM-e rakendada eelkõige maksumääradele. Ülejäänud tulu mõjutavad
tegurid nagu maksubaas ja subjektide arv sõltuvad pigem tööturu ja makromajanduse
arengust ning pensionisüsteemi AKM-de rakendamine praktikas seal ei ole võimalik.
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151. Pensionikindlustuse kulude poolel on AKM-de rakendamise võimalused suuremad.
Teistes riikides on levinud eelkõige pensioni suurust ja pensioniiga mõjutavad AKM-d, kuna
läbi nende on kõige lihtsam mõjutada pensionisüsteemi finantsilist jätkusuutlikkust. Näiteks
Saksamaa kasutab sissemaksete ja pensionäride arvuga seotud jätkusuutlikkuse tegurit. Kui
pensionäride suhe töötajatesse ehk sissemaksete tegijatesse suureneb, siis pensioni suurust
mõjutav pensionipunkt (analoogne Eesti aastahindega) väheneb. Kui sissemaksete protsent
ehk töötajate suhe pensionäridesse suureneb, siis pensionipunkt suureneb. Taanis on alates
2022. aastast pensioniiga seotud oodatava elueaga vanuses 60. Pensioniiga hoitakse
kõikidele vanusekohortidele sellisel kõrgusel, et keskmine pensioniloleku aeg oleks kõigile
14,5 aastat pikk. Võimalikud on aga ka muude elementide, nagu näiteks
kvalifikatsiooninõude jms, automatiseerimine. AKM-i rakendamisel tuleb arvestada riigi
pensionisüsteemi praktikat ja seadusandlikku eripära.
152. AKM-i käivitavaid mõjureid saab samuti olla erinevaid. Käivitav tegur on see, mille
vastu soovitakse pensionisüsteemi automatiseerida – muutus demograafias, tööturul,
eelarve positsioonis vms. AKM ei pea käivitava teguri mõju alati üks-ühele pensionisüsteemi
üle kandma. Teguri mõju võib süsteemi üle kanda ka osaliselt või hoopis mitmekordselt.
Näiteks, kui oodatav eluiga tõuseb ühe aasta võrra, siis pensioniiga võib tõusta samuti 1
aasta võrra, kuid samas ka kas 0,5 aastat või 1,5 aastat. AKM-i mõju ulatus sõltub seega
suuresti AKM-i eesmärgist.

II sambas on
AKM-d
väljamaksefaasis
juba kasutuses, I
sambas täidab
seda rolli hetkel
pensioniindeks,
kuid puudulikult.

Tulude ja kulude
tasakaalus
hoidmiseks, peaks
pensioniindeks
arvestama ka
pensionäride arvu
ja pensioniõiguste
muutust.

153. Eesti pensionisüsteemi II (ja III) sambas on AKM-d sisuliselt kasutuses. Kui oodatav
eluiga tõuseb, mõjutab see uusi määratavaid pensione, sest pensioni maksvad
kindlustusseltsid arvestavad lepingu (II sambas pensionileping, III sambas täiendava
kogumispensioni kindlustusleping) sõlmimisel oodatavat eluiga. Oodatava eluea muutudes
võetakse kasutusele uued suremustabelid, mis muudatustega arvestavad. Riiklikus
pensionikindlustuses on AKM-i iseloomuga pensioniindeks. Pensioniindeks, mis sõltub
suuresti eelmise aasta sotsiaalmaksu laekumisest, seob omavahel I samba tulude ja kulude
kasvu. Samas ei taga see praktikas siiski automaatset eelarve tasakaalu nagu oli näha
peatükis 2.6.
154. Kui pensioniindeks tagaks süsteemi tulude ja kulude tasakaalu (indeksi täiendaval
muutmisel), vajaks riiklik pensionikindlustus siiski vähemalt veel ühte AKM-i, mis hoiaks
asendusmäära tänasel tasemel või tõstaks seda eelarve tasakaalu halvendamata. Taandades
riikliku pensionikindlustuse lihtsale võrrandile, koosneb süsteemi tulude pool töötajate
arvu, palga ja maksumäära korrutisest ning kulude pool pensionäride arvu ja pensioni
korrutisest (vt ka lõikeid 42 ja 43). Palga suurusele ei ole võimalik AKM-e rakendada ning
maksumäära automatiseerimine tähendaks olulist mõju ka tööjõuturule ja
makromajandusele, mistõttu tuleks ka see välistada. Kord määratud pensioni suurust
mõjutab (kasvatab) pensioniindeks, siia asendusmäära hoidmiseks täiendava AKM-i lisamine
viiks eelarve tasakaalust välja. Järgi jäävad töötajate arv ja pensionäride arv.
Pensionisüsteemi raames saab mõlema arvu muutust mõjutada eelkõige läbi riikliku
pensioniea. Pensioniea tõstmine vähendab ühelt poolt pensionäride arvu ja suurendab
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teiselt poolt töötajate arvu, eeldusel, et inimesed töötavad siis kauem ning ei jää töötuks
ega lahku tööturult.
155. Lisaks pensionieale ja pensioniindeksile saab AKM-e rakendada ka pensionide
kvalifikatsiooninõuete (peatükk 3.6.2.) ning edasilükatud ja ennetähtaegse vanaduspensioni
ehk paindliku pensioniea puhul (peatükk 3.6.1).

3.3 Pensioniea tõusu AKM-de alternatiivide analüüs
Saksamaa Otto
von Bismarcki
1889. aastal
väljamõeldud
esimeses
klassikalises
pensioniskeemis
said inimesed
pensionile 70aastaselt, mis oli
ühtlasi ka selle aja
vanemate
inimeste
keskmine eluiga.

156. Vanaduspension, mis päris algselt oli loodud tolle aja kohta väga kõrges vanuses
olevatele inimestele, kes enam tõesti ei jaksanud tööd teha, on aegade jooksul kujunenud
pigem sotsiaalseks mugavustooteks ning muutunud kättesaadavaks enamusele rahvastikust
(oodatav eluiga sünnihetkest ületab tavaliselt pensioniiga). Kuigi oodatav eluiga on tõusnud
(vt nt OECD riikide oodatavat eluiga 60- ja 65-aastaselt joonisel 51), siis kuni 2000. aastani
on efektiivne tööturult lahkumise vanus pidevalt langenud. See on tekitanud riikidele
märkimisväärse pikaajalise finantskohustuse. Alles uuel aastatuhandel on mõistetud, et
rahvastiku vananemise jätkumisel on senised pensioniead (OECD riikide keskmine ametlik
pensioniiga on aastatel 1970 kuni 2010 olnud suhteliselt konstantselt 61-62 vahel)
jätkusuutmatud ning asutud on aktiivselt pensioniigasid tõstma. Samas on lahendusteks
pigem olemasoleva olukorra säilitamine ning drastilisi muutusi pensionieas ja pensioni
suuruses ei soovita erinevatel põhjustel teha.
Joonis 51. OECD riikides keskmine pensionil veedetud aeg ja pensioniiga aastatel 1970-2012.

Pensioniiga on
OECD riikides
langenud kuni
2000. aastani,
samas
pensioniloleku
aeg on pidevalt
pikenenud.

Allikas: OECD, „Pensions at a Glance 2013“.
157. Eestis ühtlustusid naiste ja meeste pensioniead 2016. aastal 63 aasta juures.
Seejärel tõusevad need 65-ni aastaks 2026. Efektiivne vanaduspensioniiga (ei arvesta
erinevaid sooduspensioneid) on meestel olnud sõltuvalt aastast umbes 1-1,5 aastat
madalam ja naistel 0,5-1 aastat madalam seadusega sätestatud vanaduspensionieast.
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Joonis 52. Meeste ja naiste efektiivsed ning seadusega sätestatud pensioniead.
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Allikas: Sotsiaalkindlustusamet, rahandusministeeriumi arvutused
158. Võrreldes seaduses sätestatud pensioniigasid ning meeste ja naiste oodatavat eluiga
pensioniea hetkel, on näha, et naised said 2002. aastal olla 9 aastat kauem, 2014. aastal 6
aastat kauem ja pikas perspektiivis 4 aastat kauem vanaduspensionil, kui mehed (joonis 53).
Meeste pensioniloleku periood on kasvava tendentsiga, kuigi see stabiliseerub ajutiselt
aastatel 2016-2026 pensioniea tõusu tõttu. Naiste pensioniloleku aeg lüheneb kuni 2026.
aastani, kuid tõuseb siis sarnaselt meestega. Kui 2012. aastal on pensioniloleku periood
naistel 22 aastat ja meestel 16 aastat, siis 2050. aastal on see prognooside järgi vastavalt 25
ja 21 aastat.
Joonis 53. Meeste ja naiste seaduses sätestatud pensioniead (parem skaala) ning oodatavad
eluead pensioniea hetkel (vasak skaala) aastatel 2002-2060.
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Allikas: Sotsiaalkindlustusamet, Eurostat, rahandusministeeriumi arvutused
159. Üheks pensioniea tõstmise kriitikaks on olnud, et pensioniiga peaks järgima tervelt
elada jäänud aastaid, mitte oodatavat eluiga. Tervelt elada jäänud aastad on keskmine
aastate arv, mida inimene tõenäoliselt elab igapäevategevuste piiranguteta, kui suremus ja
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rahvastiku tervise näitajad jääks samaks13. Antud indikaator leitakse Eesti Sotsiaaluuringu
põhjal, mistõttu on tegemist inimeste arvamusega oma tervise kohta. Inimeste arvamus
võib kohati olla subjektiivne ning sõltuda hetkeemotsioonist. Individuaalsel hinnangul enda
tervisele ei tarvitse olla tugevat korrelatsiooni töövõimega. Seetõttu võib ainult tervelt elada
jäänud aastate põhjal pensioniea muutmine olla ebamõistlik. Ka rahvusvaheline võrdlus
tervelt elada jäänud aastate kohta ei pruugi olla adekvaatne, kuna terve olemise tunnetus
võib varieeruda erinevas kultuuriruumis. Näiteks Eesti ja Saksamaa14 naiste tervelt elada
jäänud aastad sünnimomendil on olnud aastatel 2009-2013 sisuliselt võrdsed – 2009. aastal
vastavalt 59,2 ja 58,1 ning 2013. aastal 57,1 ja 57,0 aastat. Samas kui Belgias on see näitaja
umbes 6-7 aastat kõrgem, kui Saksamaal ja Leedus umbes 5 aastat kõrgem, kui Eestis.
Oodatav eluiga on aga Saksamaal ja Belgias sisuliselt võrdsed ning Eesti naised elavad umbes
2 aastat kauem, kui Leedu naised.

Senised tervelt
elada jäänud
aastate hindamise
tulemused ei ole
objektiivsed.

Hinnangute
kohaselt elatakse
pensionieas
tervena veel
keskmiselt 7-8
aastat.

160. Tihti vaadatakse tervelt elada jäänud aastaid sünnimomendil, mistõttu jääb mulje,
et pensioniikka jõudes on kõik inimesed haiged, kuna enamasti jääb EL-s see number
allapoole pensioniiga. Pensioniea analüüsimisel peab sarnaselt oodatava elueaga ka tervelt
elada jäänud aastaid vaatama siiski pensionile mineku hetkel, kuna sel juhul on statistikast
välistatud erinevad haigused ja puuded nooremates vanusegruppides ning arvesse lähevad
ainult need inimesed, kes on elanud vanaduspensionieani. Statistikaamet ei avalda tervelt
elada jäänud aastaid iga vanuse kohta eraldi, vaid 5-aastase vanusevahemikuna. 60-64aastastel naistel on viimastel aastatel olnud tervelt elada jäänud aastaid keskmiselt umbes
8 ning meestel 7 (65-69-aastastel keskmiselt 5,5), mis on vastavalt 14 ja 10 aastat vähem,
kui oodatav eluiga 62-aastaselt.
Joonis 54. Meeste ja naiste keskmine oodatav eluiga (OE) 62-aastaselt ja tervelt elada
jäänud aastad (TEJA) 60-64-aastaselt.
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Allikas: Statistikaamet
161. Eelnevalt on analüüsis juba mainitud, et pensioniea tõstmise eesmärk on eelkõige
parandada pensionisüsteemi finantsilist ja sotsiaalset jätkusuutlikkust suurendades
töötajate arvu ja vähendades pensionäride arvu. Võttes eelduseks, et riigi finantsvõimalused
13
14

Statistikaameti definitsioon.
http://www.stat.ee/57196
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on piiratud (st laenu ei soovita pensionide finantseerimiseks võtta ja pensioneid ei
finantseerita muude eluvaldkondade arvelt), siis jääb valik eelkõige, kas madalama pensioni
või lühema pensioniloleku aja vahel. Erinevad riigid ongi pensioniea tõstmisel kasutanud
pensioniea sidumist oodatava elueaga (nt Taani, Holland, Suurbritannia) või rakendanud
pensionidele oodatava elueaga seotud korrigeerivat koefitsienti (nt Rootsi, Norra), sundides
inimesi valiku ette – kas töötada kauem või leppida madalama pensioniga.

Pensioniea tõus
peaks olema
eelkõige seotud
oodatava eluea
kasvuga.

162. Käesolevas analüüsis on vaadatud järgmisi pensioniea tõstmisi alternatiive alates
2027. aastast:
1. pensioniiga tõuseb samas tempos nagu aastatel 2017-2026;
2. pensioniiga tõuseb 2040. aastaks 70. aastani ja sealt edasi oodatava elueaga samas
tempos;
3. pensioniiga tõuseb alates 2027. aastast oodatava elueaga samas tempos;
4. pensionit vähendava koefitsiendi rakendamine oodatava eluea tõustes.
163. Ülaltoodud loetelust punktid 1, 2 ja 3 sunnivad otseselt inimest hiljem pensionile
minema, samas kui punkt 4 eeldab pigem efektiivse pensioniea tõusu tulenevalt inimeste
käitumise muutusest. Kui esimesi punkte on lihtsamini võimalik prognoosida, siis käitumise
prognoosimine on oluliselt keerulisem ning eelkõige saab mõju modelleerida erinevate
stsenaariumidega.
164. Sõelale jäänud alternatiivide valikul lähtuti peamiselt varasematest (sh teiste riikide)
analüüsidest, teiste riikide praktikast, analüüsi tegemisel kaasatud huvirühmade arvamusest
ning pensionisüsteemi prognoosidest. Otsustamise alusteks olid eelkõige praktiline vajadus
ja rakendatavus. Liiga aeglane pensioniea tõus ei lahendaks pensionisüsteemi
jätkusuutlikkuse muresid, samas liiga kiire tõus ei pruugi täita fiskaalseid ja sotsiaalseid
eesmärke (tööturg ei kohane pensioniea tõusuga jms). Alternatiiv 2 on valitud nö 15 aasta
reeglit kasutades, millest on täpsemalt juttu lõigus 166.
165. Varasemates analüüsides on vaadatud alternatiivina ka sellist pensioniea tõusu, kus
keskmise pensioniloleku aja ja keskmise töötamise perioodi suhe jääb konstantseks. Antud
lahendusel on mitmeid olulisi negatiivseid külgi, mistõttu käesolevalt seda põhjalikumalt ei
käsitleta. Peamisteks probleemideks on keskmise töötamise perioodi fikseerimine praktikas,
pensioniea liigne sõltumine tööjõuturu arengutest ja liiga aeglane pensioniea tõus, et
vähendada rahvastiku vananemise mõju pensionisüsteemile.
166. Pensioniea tõstmist puudutavates artiklites on aeg-ajalt esile kerkinud nö 15 aasta
reegel. Seal märgitakse, et kui keskmine pensioniloleku aeg võrdsustuks 15 aastaga, siis
pensionisüsteemi fiskaalsed probleemid kaoksid. Näiteks Schwartz, Arias et al (2014)15
annavad poliitikasoovituse, et pensioniiga tuleks tõsta tasemele, kus põlvkonna keskmine

15

Schwartz, A., Arias, O., et al (2014). The Invreting Pyramid: Pension Systems Facing Demographic Challenges in
Europe and Central Asia. Washington: World Bank.
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/ECA/ECA-Pensions-Report-2014.pdf
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oodatav eluiga pensionieas oleks 15 aastat ja hoida sellel tasemel, kui oodatav eluiga kasvab.
Nad näitavad, et Euroopas oli keskmine pensionipõlve pikkus 15 aastat veel 1970-ndatel
ning kui sellise taseme juurde naasta, lahendaks see pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse
probleemi paljudes Euroopa riikides. Sanderson ja Scherbov (2008, 2010)16 soovitavad
kronoloogilise vanuse põhise vanaduskäsitluse (65 ja vanemad) asemel dünaamilist
vanaduskäsitlust, kus vanaduse alguseks loetakse sellist vanust, kus põlvkonnal keskmiselt
on jäänud elada veel 15 aastat. Koos oodatava eluea kasvuga tõuseks ka vanaduse algus.
Nad näitavad, et kui kronoloogilise vanuse põhise vanadussõltuvusmäära (65+ rahvastiku
arvu suhe 20-64-aastase rahvastiku arvu) asemel kasutada elueaga kohandatud
vanadussõltuvusmäära (rahvastiku arv vanusrühmades, kus keskmine elada jäänud aastate
arv on 15 või vähem, suhtes rahvastiku arvu vanusrühmades alates 20. eluaastast, kus
keskmine elada jäänud aastate arv on suurem kui 15), siis rahvastikuvananemise arvestuslik
koormus väheneks oluliselt.
167. Joonisel 55 on toodud pensioniea tõusud lõikes 162 märgitud alternatiivide korral.
Kõige kiiremini tõuseks pensioniiga alternatiiviga, kus pensioniiga kasvab 70-ni aastaks 2040
ja sealt edasi on tõus seotud oodatava eluea kasvuga (2060. aastal 73 aastat). Teiste
alternatiivide korral jääks pensioniiga 2040. aastal 67,8 aastale, kui jätkub pensioniea kasv
2017-2026 aasta mustri järgi ja 66,8 aastale, kui pensioniea kasv oleks võrdne oodatava
eluea kasvuga. Aastaks 2060 tõuseks pensioniiga 2017-2026 mustri järgi 71,8 aastani ja
ainult oodatava eluea kasvuga sidudes 70. aasta juurde.
Joonis 55. Pensioniea kasvud erinevate stsenaariumide korral.
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Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused
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Sanderson, W., Scherbov, S. (2010). Rethinking Age and Aging. Population Bulletin, vol. 63, no. 4
http://www.prb.org/pdf08/63.4aging.pdf
Sanderson, W., Scherbov, S. (2010). Remeasuring Aging. Science, vol 329, 1287-1288
http://www.demographicchallenge.com/files/downloads/9ed31aa1067a5d6a50c644c46812c0fa/dc_remeasuring_aging_sanderson_scherbov
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168. Vaatamata pensioniea sidumisele oodatava elueaga langeks tööealise (18 kuni
pensioniiga) ja pensioniealise rahvastiku suhe endiselt, kuna pensioniikka jõuavad suurema
inimeste arvuga vanusekohordid, samas kui tööturule sisenevad väiksema arvuga
vanusekohordid. Ainult oodatava elueaga pensioniea sidumisel langeks see suhe praeguselt
3-lt 2,4-ni aastal 2060, samas kui kõige kõrgema pensioniea tõusu stsenaariumi korral
hakkaks rahvastiku suhe esialgu isegi paranema ning pikemas perspektiivis jääks tänasele
tasemele.
Joonis 56. Tööealise ja pensioniealise rahvastiku suhe erinevate pensioniea tõstmise
stsenaariumide korral.
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Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused
169. Keskmine oodatav eluiga pensionieas on alates 2002. aastast stabiilselt püsinud 20
aasta juures. Naistel on see olnud mõnevõrra kõrgem – 21-22 aastat ja meestel on see
tõusnud 13,5-lt aastalt 16 aastani. 2026. aastaks langeb keskmine oodatav eluiga
pensionieas 19 aastani ning sama mustriga pensioniea tõusuga jätkates langeks see 17,5
aastani aastal 2060. Juhul kui pensioniiga jõuaks 2040. aastal 70 aastani, siis oodatav eluiga
jääks püsima umbes 16,6 aasta juures, samas kui kohe siduda pensioniea kasv oodatava
elueaga, jääks see umbes 19 aasta juurde. Tegemist on meeste ja naiste keskmise numbriga.
Naised elavad keskmisest mõned aastad kauem ja mehed vähem. Täpne suurus sõltub
pensioniea vanusest ja prognoosiaastast. Kõrgemas vanuses ja kaugemas tulevikus on see
vahe väiksem ning vastupidi.
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Joonis 57. Oodatav eluiga pensionieas
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Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused
170. Pensioniea tõstmise mõju riigieelarvele ja kogu majandusele on keeruline täpselt
hinnata. Muude tingimuste samaks jäämisel võib eeldada, et pensioniea tõstmise mõju
eelarvele on positiivne, kuna inimesed töötavad kauem ning teisest küljest vähenevad ka
pensionide kulud. Eelarve ja asendusmäära mõju mõttes ei ole vahet, kas pensioniiga tõuseb
läbi AKM-i või ühekordse otsusega.
171. Kui tööturg ei ole piisavalt paindlik, siis pensioniea tõus tähendab riigile täiendavaid
sotsiaalkulutusi ja inimesele vaesusriski ohtu – inimesed jäävad töötuks ja suurenevad
töötukassa kulud, hakatakse rohkem kasutama eelpensioni võimalusi jne. Arvestades
demograafilisi prognoose (tööealiste elanike vähenemine) ja pensioniea aeglast muutust
ning vanemaealiste ümber- ja täiendõppe ning tööturuteenuste osutamise laiendamist17,
võiks siiski eeldada, et tööjõuturg on antud muudatusele pigem paindlik. Käesolevas
analüüsis on vaadatud pensioniea tõstmise mõju eelkõige pensionikindlustuse eelarvele,
muid võimalikke kaasnevaid positiivseid ja negatiivseid mõjusid pole täpsemalt analüüsitud.
172. Olles pensioniea mõjude suhtes mõõdukalt optimistlik, väheneks riikliku
pensionikindlustuse defitsiit erinevate stsenaariumide korral pikemas perspektiivis 1-1,5%
SKP-st võrreldes baasstsenaariumiga. Eeldatud on, et eel- ja edasilükatud vanaduspensioni
kasutamine ei muutu ning tööjõus osalemise määra muster nihkub edasi koos pensioniea
tõusuga. Seega tegemist on pigem ideaaljuhuga ja praktikas võib mõju olla mõnevõrra
teistsugune. Eelarve tasakaalu muutust mõjutavad:
o kulude vähenemine, sest inimesed lähevad hiljem vanaduspensionile;
o kulude suurenemine, sest töötute arv võib suureneda ning kauem
töötamine suurendab inimeste kindlustusosakuid;

17

Heaolu arengukava 2016-2023 eelnõu, http://sm.ee/et/sotsiaalse-turvalisuse-kaasatuse-ja-vordsete-voimalustearengukava-2016-2023
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tulude suurenemine, sest inimesed töötavad 2 aasta võrra kauem,
sealjuures nihkub tööjõus osalemise määra muster 2 aasta võrra edasi.

Joonis 58. Riikliku pensionikindlustuse tulude ja kulude vahe pensioniea erinevate
stsenaariumide korral.
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Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused
173. Pensioniea tõus mõjutab ka pensioni suurust. Mõju saab tinglikult jagada otseseks
ja kaudseks. Otsene mõju avaldub läbi kauem töötamise, sest suurenevad kindlustusosakud
ja pensioniindeks (läbi suurema sotsiaalmaksu laekumise), samuti pikeneb II samba
kogumisperiood ja lüheneb väljamaksete periood. Arvestada tuleb, et otsene mõju on
eelkõige uutele pensionäridele, sest nendel on võimalus töötada kauem ja teenida
täiendavaid pensioniõigusi. Mediaanpensioni ja mediaanpalga netosuhe oleks pensioniea
tõusude korral 5-7 protsendipunkti võrra kõrgem võrreldes baasstsenaariumiga.
Joonis 59. Mediaanpensioni
stsenaariumide korral.
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Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused
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erinevate

174. Erinevalt mediaanpensioni ja mediaanpalga suhtest, peatub aritmeetiliste
keskmiste suhte langus peale 2026. aastat ning stabiliseerub enam-vähem 40% juures.
Mediaanide suhte languse peamiseks põhjuseks on ebavõrdsuse suurenemine
pensionisüsteemis, mille tulemusena on mediaanpensioni kasv aeglasem, kui aritmeetilise
keskmise pensioni kasv. Meeste ja naiste keskmise pensioni ja keskmise netopalga suhte
erinevus Eesti üldise keskmise pensioni ja palga suhtest on ka pensioniea tõusu korral
suhteliselt sarnane joonisel 32 tooduga.
Joonis 60. Aritmeetilise keskmise vanaduspensioni ja keskmise palga netosuhe pensioniea
erinevate stsenaariumide korral.
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Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused
175. Pensioni suurusele on lisaks otsesele mõjule ka kaudne mõju, mis tuleneb eelarve
positsiooni paranemisest ja võimalusest tõsta täiendavalt pensioneid. Pensioniea tõusu
korral on see tavaliselt isegi suurem otsesest mõjust. Lisaks riikliku pensionikindlustuse
eelarvele suureneb ka muu maksutulu, kuna üldine palgafond ja tarbimine suureneb.
Eeldades, et alates 2026. aastast makstakse kogu joonisel 58 tekkinud eelarve ülejääk igal
aastal pensionideks välja, siis ka mediaanpensioni ja mediaanpalga suhte langus pidurduks.
Kahe järsema tõusuga pensioniea stsenaariumi korral pöörduks mediaankeskmine suhe
uuesti tõusutrendile.
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Joonis 61. Mediaanpensioni ja mediaanpalga netosuhe pensioniea erinevate
stsenaariumide korral, eeldades alates 2026. aastast I samba tulude ja kulude tasakaalu.
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Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused
Sihtrühmade arvamus
176. Pensioniea tõusu osas tehti järgmisi ettepanekuid: I samba pensioni võiks inimesed
saada konkreetses vanaduspensionieas ja mitte varem (näiteks 67- või 70-aastaselt), aga II
samba pensioni võiks soovi korral võtta välja ka näiteks kuni kümme aastat varem;
pensioniiga võiks aastaks 2030 olla 67 ja sealt edaspidi siduda see oodatava elueaga; toetati
ka põhimõtet, et kõik põlvkonnad võiksid olla keskmiselt 15 aastat pensionil.

3.4 Pensionivalemi alternatiivide analüüs
177. Baasstsenaariumist selgus, et vanaduspensionide ebavõrdsus suureneb tulevikus
praeguse olukorra jätkumisel umbes kolm korda (kvintiilide suhte järgi) vaatamata sellele,
et I samba baasosa osakaal keskmises I ja II samba pensionis jääb tänasele tasemele.
Erinevus tuleneb eelkõige ametliku palgatulu suurest ebavõrdsusest, kuid samuti ka lünkliku
või osalise staažiga töötamisest. Samas pensionisüsteemi eesmärkidest ja sihtrühmade
tagasisidest nähtub, et süsteem peaks senise olukorra jätkumise asemel olema pigem
mõnevõrra solidaarsem.
178. Vanaduspension koosneb kolmest osast:
1) baasosast;
2) staažiosast, mille suurus võrdub pensioniõigusliku staaži aastate arvu ja aastahinde
korrutisega;
3) kindlustusosast, mille suurus võrdub pensionikindlustatu kindlustusosakute summa
ja aastahinde korrutisega;
4) II sambaga liitunutel ka II samba pensionist.
179. Baasosa on 100% solidaarne ning on ajalooliselt moodustanud umbes 1/3
keskmisest vanaduspensionist. Kindlustusosas, mis kehtib 1999. aastast, puudub solidaarsus
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täielikult, kuna see sõltub 100% isiku eelnevast töötasust. Staažiosa solidaarsus on nende
kahe vahepeal, sest selle suurus sõltub küll töötamise ajast, kuid mitte töötasu suurusest.
Aastahinne on kõigile pensionäridele võrdse suurusega ja näitab pensioniõigusliku staaži
aastate ja kindlustusosakute väärtust pensioni arvutamise hetkel. 2002. aastast on ka
kohustuslik kogumispension (II sammas) riikliku pensionikindlustuse osa. II sammas, mille
väljamaksed algasid 2009. aastal, moodustab esialgu küll marginaalse osa pensionäri
sissetulekust, kuid tulevikus on selle osatähtsus märkimisväärne. II sammas on solidaarsuse
osas oma olemuselt sarnane kindlustusosakule.
180. Pensionide sõltuvus palgast suureneb seega oluliselt. I sammas moodustab
tulevikus, mil kõik pensionärid on II sambaga liitunud, ca 2/3 aritmeetilisest keskmisest I ja
II samba vanaduspensionist. Isegi kui I sammas oleks täielikult solidaarne, oleks pensionide
varieeruvus suurem, kui täna, sest II samba varade hajuvus on oluliselt suurem võrreldes
senise staažiosaga.
181. Tulevaste pensionide liiga ebavõrdseks muutumise vältimiseks ja madalapalgalistele
adekvaatse pensioni tagamiseks kaalusime järgmist kahte alternatiivi:
1. baasosa ja aastahinde indeksi koefitsientide muutmine. Näiteks seniselt 1,1-lt ja 0,9lt 1,3ks ja 0,7-ks või 1,5-ks 0,5-ks;
2. kindlustusosakute asendamine staažiosaga.
182. Võimalusi pensionivalemi solidaarsemaks muutmisel on veelgi. Tõsiseltvõetavamate
alternatiividena olid kaalumisel ka nö miinimumpensioni kehtestamine (sarnaselt Rootsiga)
või ka I samba pensioni muutmine kõigile pensionäridele täielikult ühesuuruseks. Täiendava
miinimumgarantii loomine lisaks baasosale ei tundunud otstarbekas, kuna baasosa omab
juba sarnast funktsiooni. Täielikult ühesuuruse I samba pensioni korral väheneks oluliselt
seos töötamise või sissemaksete ja pensioni vahel. See vähendaks motivatsiooni tööl käia ja
makse maksta ning oleks ka ebaaus erineva panusega inimeste suhtes. Antud alternatiivi
korral oleks ka üleminekuprotsess suhteliselt keeruline ning ilmselt ka väga pikaajaline.
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183. Mõlemal väljapakutud alternatiivil on omad positiivsed ja negatiivsed küljed.
Alternatiivi üks korral, millega muudetakse indeksi koefitsiente, on lisaks uutele
pensionäridele, mõju ka juba väljateenitud pensioniõigustele ehk juba pensionil olevate
isikute tööpanusest sõltuv pensioniosa kasvab aeglasemalt. See võib-olla vastuolus tänaste
pensionäride ootusele enda tööpanuse arvestamisel. Sama alternatiivi peamiseks
positiivseks küljeks on palga suuruse (ehk pensionisüsteemi panuse) arvestamine
pensionivalemis. See, kes maksab rohkem makse, saab ka suuremat pensionit. Säilib suurem
motivatsioon maksude maksmiseks (lisaks II sambale) ning erineva panusega töötajaid
koheldakse pensionieas õiglasemalt. Siiski, kuna baasosa osakaal pidevalt suurema indeksi
tõttu kasvab, väheneks tööst sõltuv osa pidevalt ning väga kauges tulevikus muutuks
marginaalseks.

70

Kindlustusosakute
asendamisel
staažiosaga kaob I
sambas ära
pensioni sõltuvus
palgast (säilib II
sambas), kuid
säilib seos
töötamisega ja
puudub mõju ka
juba väljateenitud
pensioniõigustele.

Pensioni jaotuse
eesmärgi
täitmiseks peaks
kindlustusosa
asenduma
staažiosaga või
baasosa ja
aastahinde
indeksi kasvukoefitsiendid
olema vastavalt
1,5 ja 0,5.

184. Teise alternatiivi korral muutub pensionivalem solidaarsemaks ainult tulevastele
pensionäridele või siis ka tänastele pensionäridele, kes töötavad. Seega olemasolevate
pensionäride pensioniõiguste väärtustamist see muudatus ei mõjuta. Samas ei arvesta
staažiosa inimeste töötasu suurust, mistõttu võib väheneda motivatsioon maksude
maksmiseks. Erinevalt täielikult ühesuurusest pensionist säiliks siiski seos töötamisega läbi
staažiarvestuse, mis ühest küljest väärtustab küll töötamist, kuid käsitleb võrdselt kõrge- ja
madalapalgalisi. Võrreldes enne 1999. aastat kehtinud olukorraga säilib vanaduspensionil
seos palgaga II samba kaudu.
185. Pensionivalemi muutmine solidaarsemaks mõjutab eelkõige pensionide jaotust,
mida peamiselt vaatame ülemise ja alumise kvintiili suhte abil. Baasstsenaariumi kohaselt
tõuseb see kordaja pikas perspektiivis neljani. Muutes baasosa ja aastahinde indekseerimise
kasvuosa koefitsiente vastavalt 1,3-ks ja 0,7ks, jääks kvintiilide suhe pikas perspektiivis napilt
üle kolme. Mõjutades koefitsientidega indeksit veelgi rohkem (1,5 ja 0,5), tõuseks see suhe
umbes 2,7-ni. Staažiosale üleminek suurendaks solidaarsust enam-vähem samas
suurusjärgus nagu koefitsiendid 1,5 ja 0,5, kuid kvintiilide suhe jääks veelgi madalamale – ca
2,6 juurde ehk eesmärgiga enam-vähem võrdsele tasemele.
Joonis 62. I ja II samba pensionide ülemise ja alumise kvintiili keskmiste suhe erinevate
pensionivalemi stsenaariumide korral.
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Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused
186. Baasosa kiirem kasv võrreldes aastahindega tähendab kauges tulevikus I samba
muutumist üha rohkem ühetaoliseks. Kui baasosa kasvukoefitsient oleks 1,5 ja aastahindel
0,5, siis aastal 2050 moodustaks baasosa juba ca 75% keskmisest I samba pensionist.
Staažiosa stsenaarium jooniselt 63 puudub, sest baasosa osakaal on sel juhul võrdne
baasstsenaariumis näidatuga.
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Joonis 63. Baasosa osakaal keskmisest I samba pensionist pensionivalemi stsenaariumide
korral.
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Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused
187. Mõju mediaanpensioni ja mediaanpalga suhtele (samuti ka aritmeetiliste keskmiste
suhtele) on pensionivalemi alternatiividel suhteliselt väike, kuna toimub eelkõige pensioni
suuruse ümberjagamine ja keskmine pension oluliselt ei muutu. Kindlustusosa asendamisel
staažiosaga on esialgu keskmisele pensionile väike positiivne mõju, mis kaugemas tulevikus
kaob ära. Keskmise pensioni suurenemine tuleneb naiste pensioniõiguste suurenemisest,
kuna naiste keskmine palk on mõnevõrra väiksem meeste omast, samas kui naisi on
pensionieas jälle oluliselt rohkem. Võrreldes baasstsenaariumiga hakkab baasosa kiirem
indekseerimine võrreldes aastahindega keskmist pensioni kiiremini tõstma ajal, mil baasosa
moodustab üle poole keskmisest I samba pensionist. Alternatiivi korral, mil
kasvukoefitsiendid on 1,5 ja 0,5, on murdepunkt (baasosa moodustab üle 50% keskmisest I
samba pensionist) umbes 2025. aastal ja kasvukoefitsientide 1,3 ja 0,7 korral umbes 2030.
aastal.
Joonis 64. Netopensioni ja -palga mediaanide suhe pensionivalemi stsenaariumide korral.
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Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused
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188. Pensionivalemi muutmisel eelarvele mõju puudub, kui keskmine pension ei muutu.
Eelmisel joonisel toodud mõju pensioni ja palga suhtele peegeldub ka I samba tulude ja
kulude vahes. Staažiosa rakendamisel on eelarve mõju suhteliselt marginaalne, samas kui
rakendada koefitsiente 1,5-0,5 oleks mõju kuludele pikas perspektiivis ca 1% SKP-st.
Joonis 65 Riikliku pensionikindlustuse tulude ja kulude vahe (% SKP-st) pensionivalemi
stsenaariumide korral.
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Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused
189. Tabelis 4 on näidatud pensionivalemi muutmise mõju peatükis 2.5.4 toodud
näidisinimeste pensioni ja keskmise netopalga suhtele. Esimeses kahes tulbas on toodud
võrdlus baasstsenaariumiga ehk siis kui näiteks muutus on negatiivne, siis see tähendab, et
võrreldes baasstsenaariumiga on nende inimeste pension väiksem. See aga ei pruugi
tähendada, et võrreldes 2015. aastaga (viimases kahes tulbas) asendusmäär peaks langema.
Täpseks võrdluseks tuleb seega vaadata ka tabeleid 2 ja 3 peatükis 2.5.4.
190. Muutes baasosa ja aastahinde indeksi kasvukoefitsiente vastavalt 1,3-ks ja 0,7-ks,
siis mõju erineva sissetulekuga inimestele on suhteliselt marginaalne. Asendades aga
kindlustusosa staažiosaga, siis on mõju juba oluline. Kõrgepalgaliste pensioni ja keskmise
netopalga suhe langeb võrreldes baasstsenaariumiga nüüd isegi üle 10 protsendipunkti ja
suhe võrreldes 2015. aastaga kasvab marginaalselt. Madalapalgalistel tõuseb pensioni ja
keskmise netopalga suhe võrreldes nii baasstsenaariumiga kui ka 2015. aastaga.
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Tabel 4. Näidisinimeste pensioni ja keskmise netopalga suhte muutus võrreldes
baasstsenaariumiga ja 2015. aastaga erinevate pensionivalemi stsenaariumide korral.
Baasosa 1,3 ja aastahinne 0,7
Mediaankeskmine pension
Aritmeetiline keskmine pension
15. aastase staaz, miinimumpalk
2 kordne keskmine palk ja 40 aastat staazi
0,5 kordne keskmine palk ja 40 aastat staazi
2 kordne keskmine palk ja 30 aastat staazi
0,5 kordne keskmine palk ja 30 aastat staazi
2 kordne keskmine palk ja 20 aastat staazi
0,5 kordne keskmine palk ja 20 aastat staazi
Naine 0,8 kordse keskmise palgaga, 2 last ja 30 aastat staazi
Staažiosak
Mediaankeskmine pension
Aritmeetiline keskmine pension
15. aastase staaz, miinimumpalk
2 kordne keskmine palk ja 40 aastat staazi
0,5 kordne keskmine palk ja 40 aastat staazi
2 kordne keskmine palk ja 30 aastat staazi
0,5 kordne keskmine palk ja 30 aastat staazi
2 kordne keskmine palk ja 20 aastat staazi
0,5 kordne keskmine palk ja 20 aastat staazi
Naine 0,8 kordse keskmise palgaga, 2 last ja 30 aastat staazi

Võrdlus baasstsenaariumiga Võrdlus 2015. aastaga
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0,7%
2,6%
-3,0%
-5,4%
-0,8%
-0,4%
16,3%
12,1%
1,1%
3,0%
-0,3%
-2,2%
0,1%
1,1%
9,9%
5,9%
1,6%
3,4%
1,5%
1,0%
0,6%
2,1%
0,4%
-1,8%
2030
2050
2030
2050
3,1%
5,2%
-4,4%
-9,3%
0,5%
0,4%
-3,6%
-5,6%
3,9%
3,2%
4,8%
2,0%
-13,3%
-14,1%
3,0%
5,5%
6,6%
7,1%
2,9%
-1,0%
-13,3%
-10,6%
3,9%
1,9%
8,2%
5,3%
6,8%
0,2%
-8,7%
-7,1%
1,0%
-2,3%
4,4%
3,5%
4,3%
1,1%
2,4%
2,1%
2,3%
-1,8%

Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused
191. Pensionivalemi muutmisel solidaarsemaks meeste ja naiste pensionide erinevus
mõnevõrra väheneb. Kuna baasstsenaariumi kohaselt hakkaks meeste ja naiste palga
diferents mõjutama pensionide erinevust alles paarikümne aasta pärast, siis esialgu poleks
sellele mõju ka pensionivalemi muutmisel. Hiljem väheneks ebavõrdsus mõne
protsendipunkti osas eelkõige ainult staažiosa rakendamisel. Indeksi kasvuosade muutmisel
oleks mõju pensionide erinevuse vähenemisele ainult siis, kui baasosal oleks see üle 1,5 ja
aastahindel alla 0,5.
Sihtrühmade arvamus
192. Sihtrühmad olid üksmeelel selles osas, et I samba pension peaks koosnema kõigile
võrdsest baasosast, mis peaks olema võrdne arvestusliku elatusmiinimumiga ehk tagama
minimaalse äraelamise ja teise komponendi pensionivalemist peaks moodustama staažiosa,
mis sõltub ametlikult töötatud ajast ja makstud maksu suurus ei ole oluline. Veel leiti, et
minimaalse pensioni saamiseks peaks inimene olema töötanud vähemalt 15-20 aastat ja
sellest pikemalt töötanud inimese pension peaks olema oluliselt suurem.

3.5 Pensioniindeksi muutmine
193. Riikliku pensioni indeks kehtestati 2002. aastal. Kuni 2007. aastani sõltus indeks 50%
ulatuses THI-st ja 50% ulatuses sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kasvust.
2008. aastal muudeti pensioniindeksi osakaalud vastavalt 20%-ks ja 80%-ks.
Pensioniindeksiga indekseeritakse riiklikus pensionikindlustuses baasosa, aastahinnet ja
rahvapensionit ehk siis indeksist sõltuvad kõik pensionid, mis arvutatakse nende põhjal.
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2008. aastal lisati pensioniindeksile juurde baasosa ja aastahinde kasvu korrigeerivad
koefitsiendid ja 2009. aastal anti valitsusele võimalus indeksit vajadusel ajutiselt vähendada.
Kehtiv
pensioniindeks ei
ole automaatne
süsteemi tulude
ja kulude
tasakaalustaja.

194. Pensioniindeksi eesmärk on hoida riikliku pensionikindlustuse tulude ja kulude kasv
tasakaalus. Tulude kasv sõltub sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa kasvust ja II sambaga
liitunud töötajate muutusest. Riikliku pensionikindlustuse kulude kasv sõltub pensionäride
arvust, pensionäride jaotusest pensioniliikide vahel, pensionäride pensioniõiguste
muutusest ja pensioniindeksi kasvust.
195. Indeksi komponentide ja ülesehituse valikul on oluline, kui automatiseeritud tulude
ja kulude tasakaalustamise protsess on. Põhimõtteliselt võib indeks koosneda kõigist
eelmises lõigus toodud teguritest, teine äärmus on, et Vabariigi Valitsus kehtestab igal
aastal pensionikasvu sõltuvalt eelarve võimalustest. 28-st Euroopa Liidu riigist ei ole vaid
kahel – Iirimaal ja Leedul – pensionide indekseerimise reeglit, mis tähendab, et neis riikides
sõltub pensionitõus poliitilistest otsustest (vt ka lisa 3). Kehtiv pensioniindeks on midagi
nende kahe vahepealset, kuivõrd see sisaldab ühte AKM-i elementi sotsiaalmaksu laekumise
kasvu arvestamise näol (arvestab ka THI muutusi, kuid THI on süsteemiväline tegur), kuid
jätab arvestamata kulubaasi mõjutavad tegurid.
196. Selleks, et pensionikindlustuse eelarve püsiks täielikult tasakaalus, peaks
pensioniindeks arvestama kõigi eelpoolmainitud faktoritega. Lisaks tuleks pensioneid sellisel
juhul kohandada suhteliselt reaalajas ehk kord kuus. Praktikas on mõistlik jätkata
indekseerimist siiski kord aastas, eelmise aasta tulemuste põhjal. See tähendab aga
paratamatult teatud ebakõla tulude ja kulude kasvu osas. Koheselt saab välistada ka
pensionireformi üleminekukuludest tekkiva dissonantsi, kuna tekkiv defitsiit on vastavuses
pensionireformi põhimõtetega, kus eri põlvkonnad peavad katma üleminekukulusid. Lisaks
on baasstsenaariumist näha, et üleminekukulude täiendav kasv ei ole ka tulevikus enam
väga suur.

Lisaks tulude
muutusele (80%
ulatuses) võiks
indeks arvestada
ka kulubaasi
muutust.

197. Kulubaasi on indekseerimises raskem arvestada, sest arvesse tuleb võtta
pensioniõiguste (kindlustusosakud, staažiosakud) muutust, samuti tööst sõltuva osa ja
baasosa suhet, nö miinimumpensione töövõimetus- ja toitjakaotuspensionides,
pensionäride arvu muutust jne. Pensionäride arvu muutuse juures tuleb arvestada, et iga
liiki pensionäride arvu muutus mõjutab kulusid erinevalt, kuna nende keskmine pension on
erinev. Seega väga täpset kulubaasi muutust arvestada on päris keeruline, erinevalt tulude
muutusest, mida kirjeldab pea täielikult sotsiaalmaksu laekumise muutus.
198. Kuid kulubaasi muutusi saab indeksis arvestada ka lihtsustatud kujul, näiteks
eelmise ja üle-eelmise aasta pensionäride koguarvu muutusena või eelmise ja üle-eelmise
aasta pensionikulude muutusena, millest on maha arvestatud indeksi mõju. Viimane tegur
võtab sisuliselt arvesse kogu kulubaasi muutuse. Ka siin on probleeme pensionireformi
üleminekukulude arvestamisega, sest need näitavad kulude kasvu tegurit tulevikus
väiksemana, mille tulemusena on indeks kõrgem. Nii ei teki süsteemis üleminekukulude
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vähenemist läbi madalamate koefitsientide. Viimast saaks vältida, kui ka tulude muutuse
komponent ei arvestaks üleminekukulusid.
199. Pensionisüsteemi tulude ja kulude kasvu võrdsustab kõige paremini indeks, mis on
sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise muutuse, millest on maha arvestatud
kanded II sambasse, ja pensionikulude muutuse, millest on maha arvestatud indeksi mõju,
korrutis. Sellisel juhul on välja jäetud ka pensionisüsteemi üleminekukulude mõju.
Alternatiiv oleks ka lihtsalt sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise muutuse ja
pensionäride arvu muutuse korrutis. Viimane jätab eelarvele alles nii üleminekukulude mõju
kui ka pensionäride struktuursete muutuste mõju defitsiidile.

Täielikult tulude
ja kulude kasvu
võrdsustava
indeksi
rakendamine on
mõistlik, kui I
samba eelarve on
enam-vähem
tasakaalus.

200. Indeksit, mis võtaks arvesse muutused II samba üleminekukuludes (sh kõrgemad
maksemäärad 2014-2017), ei saaks praktikas rakendada enne 2019. aastat, kuna vastasel
juhul jääksid indeksisse sisse kõrgemad riigipoolsed II samba sissemaksed. Täiesti
automaatse indeksi juures on väga oluline rakendamise hetkel olev eelarve tulude ja kulude
vahe. Näiteks, kui rakendamise hetkel on defitsiit 1,5% SKP-st, siis jääb ca sama suur (mitte
täpselt, kuna SKP kasv sõltub muudest teguritest) defitsiit alles ka pikas perspektiivis.
Arvestades lähiaastate riikliku pensionikindlustuse eelarve defitsiidi suurust, ei ole kohene
automaatse indeksi rakendamine finantsiliselt jätkusuutlik lahendus. Küll võib seda kaaluda
umbes 6-7 aasta pärast, mil eelarve peaks jõudma enam-vähem tasakaalu tulenevalt
töövõimetuspensionäride lahkumisest pensionisüsteemist. Järgnevates prognoosides ongi
eeldatud, et pensionindeksit muudetakse alates 2023. aastast.
201. Tulenevalt eelnevast on järgnevalt vaadatud kahte pensioniindeksi alternatiivi:
1. indeks sõltub 100% sotsiaalmaksu laekumisest;
2. indeks sõltub 100% sotsiaalmaksu laekumisest ja pensionäride arvu muutusest.
202. Analüüsis oli soov prognoosida indeksis ka kogu pensionikulude struktuuri muutuse
mõju, kuid prognoosimudeli tehniliste probleemide tõttu seda käesoleval hetkel veel ei
tehta. Kulubaasi muutust arvestatakse järgnevalt ainult pensionäride arvu muutuse abil.
203. 100% sotsiaalmaksu indeks on mõnevõrra progressiivsem võrreldes
baasstsenaariumi 80% sotsiaalmaksu kasvust ja 20% THI-st sõltuva indeksiga. Erinevus
tuleneb eelkõige palga kiiremast kasvust võrreldes THIga, seda erinevust ei kompenseeri ka
töötajate arvu vähenemine. Lisades 100% sotsiaalmaksu kasvule pensionäride arvu muutuse
komponendi, langeb kumulatiivne kasv allapoole tänast indeksit, kuna pensionäride arvu
kasvades püüab indeks kulude kasvu ohjeldada pensionide kasvu vähenemisega.
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Joonis 66. Erinevate pensioniindeksite kumulatiivne kasv.
Lihtsaim viis
kulubaasi
arvestamiseks on
pensionäride arvu
muutuse lisamine
indeksisse.

5

4

3

2

1
2015

2021

2027

Baastsenaarium

2033

2039

100% sotsiaalmaks

2045

2051

2057

100% sotsiaalmaks + pensionäride arvu muutus

Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused
204. Mõju mediaanpensioni ja mediaanpalga netosuhtele on samas ulatuses joonisel 66
toodud indeksi kasvuga. Kuna indeksite alusandmete väärtuste kasv on pikaajalise
prognoosi korral suhteliselt madal, on ka erinevate stsenaariumide absoluutne erinevus
väike. Praktikas võib see olla pigem mõnevõrra suurem. Lisaks on joonisel 67 toodud näitena
stsenaarium, kus ka pensioniiga tõuseb 2040. aastaks 70. aastani ja sealt edasi oodatava
elueaga võrdselt. Näite abil on võimalik vaadata, kuidas pensioniindeks kohaldub pensioniea
tõusust tulenevale pensionäride ja töötajate arvu muutusele. Jooniselt on näha, et
pensioniindeks muutub automaatselt oluliselt progressiivsemaks ning pensioni ja palga suhe
stabiliseerub. Võrdluseks – tänase indeksi korral jääks pensioni ja palga suhte kasv
pensioniea tõusu korral suhteliselt marginaalseks (vt peatüki 3.3 joonist 59).
Joonis 67. Mediaanpensioni ja mediaanpalga netosuhe erinevate pensioniindeksi
alternatiivide korral.
Pensionäride arvu
arvestav indeks
võimaldab
pensioniea
tõusust tulenevat
finantsilist kasu
kanda paremini
üle pensionide
kasvu.

70%
60%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
2014

2020
2026
2032
2038
2044
2050
Baastsenaarium
100% sotsiaalmaks
100% sotsiaalmaks + pensionäride arvu muutus
100% sotsiaalmaks + pensionäride arvu muutus+pensioniea tõus

Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused
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2056

205. 100% sotsiaalmaksu laekumisest sõltuva pensioniindeksi rakendumisel suureneks
prognoositavalt I samba eelarve defitsiit. Lisades juurde pensionäride kasvu koefitsiendi, siis
püsiks eelarve paremini tasakaalus, kuigi teatud tasakaalustamatus tekib pikemas
perspektiivis pensioniõiguste muutumisest. Pensioniindeksi rolli süsteemi automaatse
tasakaalustajana näitab eelmises lõigus kirjeldatud pensioniea tõusu stsenaarium. Kui
kehtiva indeksi korral tekiks pikas perspektiivis ca 1,5% SKP-st ülejääk, siis juhul, kui
pensioniindeks arvestaks 100% sotsiaalmaksu laekumise kasvu ja pensionäride arvu
muutust, kasvaksid tulud ja kulud enam-vähem sünkroonis ning kaasneks automaatselt ka
eelmisel joonisel näha olev pensionide tõus.

Kulu- ja tulubaasi
arvestav indeks
hoiaks ka eelarve
pikaajaliselt
tasakaalus.

Joonis 68. Riikliku pensionikindlustuse tulude ja kulude vahe erinevate pensioniindeksi
alternatiivide korral.
1,0%

0,0%
2015

2021

2027

2033

2039

2045

2051

2057

-1,0%

-2,0%
Baastsenaarium
100% sotsiaalmaks
100% sotsiaalmaks + pensionäride arvu muutus
100% sotsiaalmaks + pensionäride arvu muutus+pensioniea tõus

Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused
206. Olemasoleva indeksi komponentide osakaalude muutmine, indeksile uue
süsteemivälise komponendi lisamine või THI asendamine mõne muu süsteemivälise
teguriga ei annaks süsteemile eelarve tasakaalus hoidmiseks lisandväärtust. Lühiajaliste
prognooside põhjal võib eelarve tasakaalustamiseks küll eelnevat teha, kuid pikaajalist
tasakaalu ja reageerimist muutustele sellega ei saavuta. Seetõttu ei ole ka käesolevas
analüüsis teisi alternatiive kaalutud.

3.6 Paindlik pension
207. Paindliku pensioni all peetakse silmas seda, et inimene saab minna endale sobival
ajal pensionile (paindlik pensioniiga), lasta korraga määrata endale sobiva osakaalu oma
pensionist ja soovi korral pensioni maksmise peatada. Täielikult paindliku pensioni korral
rakendatakse kõigile neile võimalustele aktuaarset neutraalsust.
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3.6.1

Hetkel on
võimalik minna
nii
ennetähtaegsele
kui ka
edasilükatud
vanaduspensionile.

Iga viies
ennetähtaegne
pensionär läks
varem pensionile
põhjusel, et see
on soodne.

Aktuaarselt neutraalne vanaduspension

208. Vastavalt riikliku pensionikindlustuse seadusele on inimesel võimalik minna
vanaduspensionile 63-aastaselt, kui tal on täitunud 15 aastat Eestis omandatud
pensionistaaži. Alates 2017. aastast pikeneb see iga järk-järgult kuni 2026. aastal on
pensionilemineku iga 65 aastat. Soovi korral võib inimene minna vanaduspensionieast kuni
3 aastat varem ennetähtaegsele vanaduspensionile, kui tal on täitunud nõutud 15 aastat
pensionistaaži. Ennetähtaegse pensioni arvutamiseks arvutatakse inimesele välja tema
vanaduspension ja seda vähendatakse iga kuu eest, mis ta vanaduspensionieast varem
pensionile läks 0,4% võrra (aastas 4,8%). See vähendus on püsiv, see ei muutu ka siis, kui isik
saab vanaduspensioniealiseks. Kui ennetähtaegset vanaduspensioni saav isik soovib enne
vanaduspensioniealiseks saamist töist tulu teenida, siis ennetähtaegse pensioni maksmine
selleks ajaks peatatakse.
209.
Vastavalt AS Emori ja Praxise 2015. aasta vanemaealiste ja eakate toimetuleku
uuringule18, läks 39% vastanutest ennetähtaegsele pensionile seetõttu, et neil oli
terviseprobleem või puue, mis ei võimaldanud töötamist jätkata. 36% vastanutest olid
kaotanud töö ja ei suutnud uut tööd leida. 20% inimestest pidas ennetähtaegset pensioni
enda jaoks soodsaks. Seega kolmveerand ennetähtaegsele pensionile minejatest on seda
teinud seetõttu, et nad ei ole saanud enam tööd teha. Kuna ennetähtaegset pensioni
töötamise korral ei maksta, siis on selle pensioni näol tegelikult tegemist mitteaktiivse
töötushüvitisega. Majanduslikult oleks nii inimestele kui ka ühiskonnale kasulikum maksta
inimestele ennetähtaegset pensioni ja motiveerida neid samal ajal ka tööd otsima ja tööd
tegema.
210. Lisaks ennetähtaegsele pensionile on vanaduspensioni üheks alaliigiks edasilükatud
pension. Edasilükatud vanaduspensionile on vähemalt 15-aastase pensionistaažiga isikul
õigus igal ajal peale vanaduspensioniealiseks saamist. Edasilükatud pensioni arvutamiseks
arvutatakse inimesele välja tema vanaduspension ja seda suurendatakse 0,9% iga kuu eest
(aastas 10,8%), mis on möödunud isiku jõudmisest vanaduspensioniikka.
211. OECD on välja toonud19 kaks pensionide aktuaarset kontseptsiooni:
1. aktuaarne õiglus, mille kohaselt eluaegsete sissemaksete ja väljamaksete
nüüdisväärtused peavad olema võrdsed;
2. aktuaarne neutraalsus, mille kohaselt kogutud pensioniõiguste nüüdisväärtus ei
muutu hiljem või varem pensionile minnes. Pensioniõigused võivad kasvada ainult
täiendava panuse korral pensionisüsteemi.

18

http://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/veu2015aruanne_tnsemorsapraxis_final.p
df
19
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5l9dpf3x8nbt.pdf?expires=1450080477&id=id&accname=guest&checksum=49DC5
BF5122D3E10020F8385558D8124
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Ennetähtaegse ja
edasilükatud
vanaduspensioni
korral on oluline
aktuaarne
neutraalsus –
st kogu
pensioniloleku aja
pensioni
kogusumma
nüüdisväärtus on
sõltumata
pensionilemineku
ajast sama.

212. Käesolevas analüüsis on oluline just teine punkt ehk aktuaarne neutraalsus. Tuleb
meeles pidada, et mõlemad kehtivad eelkõige ex ante arvutuse korral. Tegelik olukord võib
arvutusest erineda, kuna arvutused põhinevad tõenäosustel ja inimeste eluead on erinevad.
Pensioni aktuaarselt neutraalse vähendamise või suurendamise koefitsiendi leidmiseks
võrreldakse pensioniõiguste nüüdisväärtust riiklikus pensionieas ja selles vanuses, mil
tegelikult pensionile soovitakse minna. Kahe nüüdisväärtuse suhe ongi aktuaarselt
neutraalne vähendamis- või suurenduskoefitsient. Pensionivara nüüdisväärtuse leidmiseks
on vaja prognoosida inimese pensionit tulevikku, kasutades oodatava eluea ja
pensioniindeksi prognoose. Seejärel diskonteeritakse see diskontomäära kasutades
nüüdisväärtuseks. OECD definitsioon aktuaarse neutraalsuse kohta on joonisel 69. Lisaks
kasutab OECD oma arvutustes ka riskivaba intressimäära (tavaliselt kõrge reitinguga riikide
pikaajaliste võlakirjade intressimäär), mida käsitletakse nö laenu andmisena või võtmisena
vastavalt varem või hiljem pensionile läinutele.
Joonis 69. Aktuaarse neutraalsuse defineerimine.

Allikas: OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 40
213. Aktuaarselt neutraalne koefitsient on erinevatel ajahetkedel erinev. Üldiselt
kasutatakse ajaperioodina küll ühte aastat, kuid võimalik on arvutada ka muu perioodi
kohta. Tavaliselt leitakse aktuaarselt neutraalne koefitsient täisaasta kohta ja juhul kui
inimene läheb pensionile kahe täisaasta vahel, siis leitakse tema individuaalne koefitsient
eelmise ja järgmise täisaasta koefitsientide kaalutud keskmisena, kasutades kaaludena
kalendripäevi eelneva ja järgmise aastani.
214. Praxis oma 2011. aasta töös „Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku
rahastamise võimalused“ on arvutanud hüvitiste samaväärsust tagavad kohandused eraldi
meeste ja naiste jaoks ning lisaks 2011. aasta olukorra kajastamisele on nendes arvutustes
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võetud arvesse ka pensioniea reformide seisukohalt olulised daatumid – 2016. ja 2026.
aasta. 2016. aastast on naistel ja meestel võrdne pensionilemineku iga – 63 aastat ja alates
2017. aastast suureneb see mõlemal sool järk-järgult kuni 65 aastani aastaks 2026.
Tulemused on toodud tabelis 5.
Tabel 5. Pensioni samaväärsust tagavad pensioni suurendamise koefitsiendid soo, vanuse ja
pensionireformi astme lõikes (%).
2011

2016

2026

Vanus

Naised

Mehed

Naised

Mehed

Naised

Mehed

58

6,5

-

-

-

-

-

59

6,7

-

-

-

-

-

60

7,0

10,5

4,9

7,9

-

-

61

7,3

10,8

5,2

8,2

-

-

62

7,6

11,3

5,5

8,6

4,7

7,1

63

8,0

11,9

5,7

9,2

4,9

7,6

64

8,3

12,5

6,0

9,7

5,1

8,0

65

8,8

13,1

6,4

10,2

5,5

8,5

66

9,3

13,8

6,9

10,9

5,9

9,0

67

9,7

14,6

7,3

11,6

6,3

9,7

68

10,2

15,4

7,8

12,3

6,7

10,3

69

10,9

16,4

8,4

13,2

7,1

11,0

70

11,5

17,4

9,0

14,2

7,7

11,8

71

12,3

18,5

9,7

15,1

8,3

12,6

72

13,1

19,7

10,3

16,2

8,8

13,6

73

14,0

21,0

11,1

17,4

9,5

14,6

74

15,0

22,5

12,0

18,6

10,2

15,6

75

16,2

24,2

13,0

20,2

11,1

17,0

Allikas: Praxise 2011. uuringu
võimalused“ autorite arvutused

„Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise

215. Tabelist 5 on näha, et kehtivad pensionide suurendamise ja vähendamise protsendid
ei taga pensionide samaväärsust erineval pensionile mineku hetkel. Ennetähtaegse pensioni
puhul peaksid kohandused enamasti olema suuremad ning vahe teoreetiliste ja seaduses
sätestatud kohustuste vahel tekitab surve varasemaks pensionile jäämiseks. Edasilükatud
vanaduspensioni puhul on aga hüvitiste samaväärsuse tagamiseks vajalikud
pensionisuurendused praegu kehtivas seaduses liiga suured. Vastavalt Praxisele võib liiga
soodsa edasilükatud vanaduspensioni tõttu olla alahinnatud oodatav keskmine tegelik
pensionilemineku iga ja sellega kaasnevad oodatavad asendusmäärad ning sellega seoses ka
pensionisüsteemi üldised kulud. Väga soodne suurendusprotsent edasilükatud
vanaduspensioni korral annab ajendi oodata pensionile jäämisega liiga kaua. Et pensioni
saamise edasilükkamist premeeritakse liiga heldelt, võib see viia pensionisüsteemi
pakutavad asendusmäärad ning süsteemi üldised kulud oodatust suuremaks.
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216. Tabelis 5 Praxise poolt arvutatud pensionide suurendamise ja vähendamise
koefitsiendid on arvutatud pensioni vara prognoosides ja diskonteerides nüüdisväärtusesse.
Kuigi teooria kohaselt on tegemist õige arvutusega, siis alati võib vaielda pensioni kasvu- ja
diskontomäära eeldustes. Tegemist on suhteliselt pikaajalise prognoosiga ning ka väike
muudatus eelduses võib oluliselt mõjutada tulemust. Alternatiivne võimalus koefitsientide
leidmiseks on võtta arvesse ainult oodatava eluea muutust ja nö laenu intressimäära. Sellisel
juhul oleks eelduseks, et pensionide kasvumäär ja diskontomäär on võrdsed.
217. Tabelis 6 on toodud sellisel kujul arvutatud pensioni suurendamise ja vähendamise
koefitsiendid võrreldes pensionieaga (63 aastat) 2014. aasta seisuga meeste ja naiste kohta
keskmiselt. Kuna võlakirjade intressimäärad on arvutuse tegemise hetkel väga madalad
(arvutuses 1,2%), siis on ka koefitsiendid madalad ning mõjutatud eelkõige suremuse
statistikast. Tõstes intressi nt 2% võrra (3,2%-ni) suureneks pensioni vähendamise
koefitsient 62 aasta vanuselt pensionile minnes 6,8%-ni. Võrreldes tabeliga 5, on siin toodud
kumulatiivne koefitsient, samas, kui seal on toodud koefitsient iga aasta kohta ning kui
pensioni edasilükkamine on pikem kui üks aasta, siis tuleks koefitsiendid samuti
kumuleerida.
Pensioni
muutmise
koefitsientide
leidmisel on
võimalik kasutada
ka lihtsustatud
arvutust,
arvestades ainult
oodatavat eluiga
ja nö
laenuintressi.

Tabel 6. Pensioni samaväärsust tagavad pensioni suurendamise ja vähendamise
kumulatiivsed koefitsiendid võrreldes riikliku pensionieaga 2014. aastal.
vanus
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
koefitsient -13,7% -9,4% -4,9% 0,0% 5,2% 11,0% 17,0% 23,6% 30,7% 38,5% 46,9%
vanus
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
koefitsient 46,9% 56,0% 66,3% 77,1% 89,6% 103,1% 117,7% 134,0% 153,2% 173,6% 196,0%

Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused
218. Kehtiv ennetähtaegne ja edasilükatud vanaduspension ei ole seega täiuslik AKM.
Vähendamise ja suurendamise protsentidega mõjutatakse küll isiku käitumist
soovitud suunas, kuid kuna need protsendid ei ole süsteemisisesed (aktuaarsed), siis
ei taga need pensionisüsteemis ka automaatselt finantsilist tasakaalu ja ka
pensionäride vahelist õiglust. Aktuaarselt õiglaste pensioni kohandamise
protsentidega oleksid määratud pensionid õiglased võrreldes pensionile minekuga
täpselt pensionieas. Sellisel juhul peaks aga pensioni kohandamise protsente üle
vaatama iga aasta sõltuvalt pensioniea, oodatava eluea muutusest ja
intressimäärast.
219. Aktuaarselt
neutraalsete
koefitsientide
mõju
eelarvele
võrreldes
baasstsenaariumiga on keeruline täpselt hinnata, kuna sõltub suuresti käitumisest.
Eeldatavalt on mõju siiski positiivne, sest ennetähtaegseid pensionäre on oluliselt
rohkem ja nende jaoks muutub pensionide vähendus suuremaks.
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3.6.2

Varasem
pensionile
jäämine võiks olla
lubatud teatud
kvalifikatsioonitingimuste
täitmise korral.

220. Luues paindliku pensioniea kasutamise võimaluse, tuleks sealjuures mõelda
tingimustele, mille täitmise korral inimesel tekib õigus omale sobival ajal pensionile
minna. Kui kaotada pensioniiga täielikult ja täiendavaid kvalifikatsiooninõudeid ei
tehtaks, võivad osad inimesed hakata pensionit välja võtma juba näiteks
neljakümnendates eluaastates, mis tähendaks aga inimesele liiga väikest pensioni,
kui ta ükskord enam tööga elatist teenida ei jaksa. Liiga varajast pensionileminekut
saab piirata erinevat moodi – näiteks staažinõude või minimaalse pensioni suuruse
sätestamisega. Samuti tasub kaaluda minimaalse pensioniea sätestamist, sarnaselt
kehtiva olukorraga, kus ennetähtaegset pensioni võib võtta kuni 3 aastat enne
pensioniiga.

3.6.2.1
15-aastane
staažinõue 45aastase tööea
puhul on
ebapiisav.

Kvalifikatsiooninõuded paindliku pensioniea korral

Staažinõue

221. Vastavalt riikliku pensionikindlustuse seadusele on vanaduspensioni (sh
ennetähtaegse ja edasilükatud vanaduspensionide) saamise üheks tingimuseks 15
aasta pensionistaaži omamine. Arvestades seda, et vastavalt Statistikaameti
andmetele oli 2014. aastal eestlaste keskmine oodatav eluiga sünnihetkel 77,1 aastat
(naistel 81,5 ja meestel 72,3) ning oodatav eluiga 65-aastaseks elanutel 18 aastat
(kokku seega 83 aastat), võib pidada 15 aasta töötamisega või sellega võrdsustatud
tegevusega pensionisüsteemi panustamist väheseks. Pensionistaaži hulka
arvestatakse peale töötamise ka näiteks alla kolmeaastase lapse kasvatamine,
kaitseväes aja teenimine, puudega isiku hooldamine ehk aeg, mil riik, vald või linn
maksab selle isiku eest sotsiaalmaksu (sotsiaalmaksuseaduse § 6). Haigena või
töötuna oldud aeg pensionistaaži hulka ei lähe, sest selle aja eest ei maksa ei
tööandja ega riik sotsiaalmaksu, sotsiaalmaksu maksmine on aga pensionistaaži
arvestamise aluseks. Ainsaks erandiks on pikaajaline töövõimetus ja seda seetõttu,
et pikaajalise töövõimetuse puhul makstav töövõimetuspension on pensioniskeemi
osa. Nimelt on töövõimetuspensionile õiguse tekkimiseks erinevas vanuses erinevad
staažinõuded (vt tabel 7).
Tabel 7. Staažinõue töövõimetuspensioni saamiseks erinevas vanuses (RPKS § 15 lõige 1)

Töövõimetuspensionil on
väiksem
staažinõue, kui
vanaduspensionil.

Vanus
16-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-35
36-38
39-41
42-44
45-47
48-50
51-53

Staažinõue
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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54-56
57-59
60-62

12
13
14

222. Töövõimetuspensionilt on vanaduspensionieas õigus minna üle vanaduspensionile,
seega näiteks 24-aastaseks saamisest alates töövõimetuspensionit saanud inimesel
ei ole ka vanaduspensioni saamiseks staažinõuet. Samuti on töövõimetuspensionilt
vanaduspensionile mineva inimese pensioni suuruse arvutamiseks tehtud erand. Kui
töövõimetuspensionil olnud inimese enda pensioniõiguste põhjal arvutatud
vanaduspension tuleb väiksem, kui 30-aastase pensionistaaži pealt arvutatud
vanaduspension, siis inimesel on õigus saada viimati nimetatud staaži järgi arvutatud
vanaduspensioni. Siin tuleb ainult arvestada sellega, et kui inimene ei olnud 100%
töövõimetu, vaid näiteks 60% töövõimetu, siis seda soodsamat pensioni makstakse
välja vaid 60% ulatuses ja sel juhul võib juba inimese enda õiguste pealt arvutatud
vanaduspension osutuda suuremaks. Nimetatud erandid jäävad kohandatutena
kehtima ka uue töövõimetoetuse skeemi jõustumisel. Töövõimetoetust saanud
inimesel vähendatakse staažinõuet ja vajadusel arvutatakse vanaduspension 30aastase pensionistaaži alusel.

Ennetähtaegsel ja
maksimaalsel
pensionil on
teistes EL-riikides
kordades
suuremad
staažinõuded, kui
Eestis.

Staažinõue on
oluline tagamaks
võimalikult pikk
tööturul
viibimine.

223. Vastavalt Euroopa Liidu vastastikuse sotsiaalkaitsealase infosüsteemi MISSOCi 2015.
aasta andmetele on üldine staažinõue teistes EL riikides Eestile sarnane (vt lisa 2).
Üldine staažinõue puudub 4 riigil, üldine staažinõue on Eesti omast väiksem 8
liikmesriigil ja Eesti omaga võrdne 13 riigil, 4 riigil ületab staažinõue 20 aastat. Üldise
staažinõude kõrval on aga oluline pöörata tähelepanu staažinõudele, mille korral
tekib õigus soodsamatele pensionitele ehk ennetähtaegsele pensionile ja nn
maksimaalsele pensionile (enamasti residentsusel põhinevates skeemides). Õigus
ennetähtaegsele pensionile või pensionile, mida ei ole vähese staaži tõttu
vähendatud, tekib 15-aastase staaži korral vaid neljas EL liikmesriigis – Eestis,
Rumeenias, Slovakkias ja Küprosel. Kahel riigil on staažinõue 30 aastat ja viiel riigil 35
aastat. Üle poolte riikide (15) nõuab ennetähtaegse pensioni või täispensioni korral
inimestelt 40-45-aastast süsteemi panustamist, Hollandis on täispensioni saamiseks
50-aastane staažinõue.
224. Kui suurendada Eestis kvalifikatsiooniperioodi ennetähtaegse pensioni korral EL
riikide enamuse alumise piirini ehk 30 aastani, tähendaks see, et majanduslikult
aktiivsest east (20-65) peaks inimene olema hõivatud vähemalt 2/3 aega töö või
sellega võrdsustatud tegevusega. Kui inimene on olnud aga üle kolmandiku oma
aktiivsest east mitteaktiivne või töötu, peaks ta leppima sellega, et hakkab riigilt
saama pensioni üldises vanaduspensionieas. 30-aastane staažinõue ennetähtaegse
pensioni korral oleks üks väiksemaid Euroopa Liidus ja arvestama peab siin ka sellega,
et teised riigid on ka oma pensioniskeeme adekvaatsuse ja finantsilise
jätkusuutlikkuse osas üle vaatamas ja staažinõudeid sealjuures järk-järgult tõstmas.
Samas vaadates Eesti töötajate kindlustusosakuid aastatel 2000-2014 (vt ka joonist
37) ja eeldades, et selline töötamise ja maksu maksmise trend jätkub, saaks 3084

aastase staažinõude korral ennetähtaegsele pensionile minemist kaaluda 2/3 Eesti
inimestest, 40-aastase staažinõude korral aga umbes 1/3 inimestest.
225. Väikese staaži põhjusteks on peamiselt töötus ja mitteaktiivsus ning mustalt
töötamine. Lisaks töötab erinevatel andmetel umbes 70 000 Eesti elanikku välisriigis
(peamiselt Soomes) ja nende välisriigis makstud maksud tagavad neile pensioni
töökohariigis. Teises EL riigis töötatud ning sissemaksete tegemise aeg läheb Eesti
pensioni õiguse arvutamisel arvesse. Peamiseks murekohaks on see, et väga paljude
inimeste eest ei maksta üldse sotsiaalmaksu või tehakse seda allpool töötasu
alammäära ja seetõttu ei teki neil ka pensioniõigusi.

Staažiaukude
lappimiseks on
osades EL-riikides
võimalik teha
vabatahtlikke
sissemakseid.

Kaaluda võib
staaži täiendava
juurdeostmise
piirangutega
lubamist.

226. Pensionisüsteemi paindlikkuse juurde toomiseks võiks kaaluda võimalust anda
inimestele õigus teha tagantjärgi sissemakseid kvalifikatsiooninõude täitmiseks. Ligi
pooltes EL-riikides saab teha nn staažiaukude lappimiseks vabatahtlikke
sissemakseid pensionisüsteemi. Suures osas riikidest saab teha sissemakseid lapse
hooldamise perioodi või õpingute aja eest. Harvematel juhtudel töötuse, haiguse või
sõjaväeteenistuse aja eest, samuti välisriigis töötamise aja eest, kui riigil puuduvad
vastava välisriigiga sotsiaalkindlustuslepingud. Mõnedes riikides saab aga teha
tagantjärgi sissemakseid olenemata staažiaugu tekkimise põhjusest. Näiteks
Sloveenia ja Bulgaaria lubavad teha tagantjärgi sissemakseid igas vanuses kuni viie
aasta eest. Tšehhi ja Suurbritannia lubavad teha täiendavaid sissemakseid piiratud
aja jooksul – Tšehhis saab teha sissemakseid eelmise aasta eest ja Suurbritannias
saab teha sissemakseid kuue aasta jooksul, mis järgnevad sellele maksuaastale, mille
kohta sissemakseid soovitakse teha. Sissemakseid peab enamasti tegema vähemalt
miinimumsissemakse suuruses.
227. Tulenevalt sellest, et Eestis on I samba pensionis märgatav osakaal solidaarsel
komponendil ehk baasosal ja seetõttu saavad ka ainult 15-aastase
miinimumsissemaksete tegijad pensioni, mis on suurem arvestuslikust
elatusmiinimumist, tuleks kaaluda tagantjärgi sissemaksete tegemisele ajalise (mis
aja jooksul võib sissemakseid teha) või koguselise (mitme aasta eest võib
sissemakseid teha) piirangu seadmist. Staažiaugu põhjuse järgi piiramine tooks kaasa
täiendava administratiivse koormuse inimesele ja riigile, sest siis tuleks hakata neid
perioode tõendama. Seega põhjuse järgi piiramist ei soovita. Kuna inimesed reeglina
ei mõtle tulevase pensioni peale enne, kui pensioniiga on saabumas, võib ajaline
piirang liialt piirata inimeste osakaalu, kes saavad seda võimalust kasutada. Seega
oleks kõige otstarbekam kasutada koguselist piirangut. Riigid, kus on seda piirangut
kasutatud, on sätestanud juurde makstava osa maksimaalseks suuruseks viie aasta
sissemaksed (vt lõik 225). Eesti puhul moodustaks viieaastane sissemakse 1/3
minimaalse staaži nõudest ehk selline piirang võimaldaks inimesel, kes on 10 aastat
pensionisüsteemi panustanud maksta tagantjärgi puudu oleva osa ja saada
vanaduspensionieas Eesti vanaduspensioni. Sissemakse suuruse arvutamise aluseks
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peaks olema vähemalt makse tegemise ajal kehtiv töötasu alammäär, mis annab ka
tavaolukorras pensioniõiguse.
228. Pensioniõiguste täiendava juurdeostmise korral süsteemi nö ära kasutada pole
võimalik. I sammas on üldjuhul kasulikum madalamapalgalistele, kuna toimub
ümberjaotus kõrge- ja madalapalgaliste vahel. Samas arvutused näitavad, et kui
inimene elab vähem, kui keskmine oodatav eluiga, on madalapalgalisel siiski
kasulikum võtta välja rahvapension ja mitte osta täiendavaid pensioniõiguseid
juurde. Kui aga inimene elab keskmisest kauem, siis võib olla kasulikum osta I samba
pensioniõiguseid juurde. Kõrgepalgalistel on üldiselt I sammas kahjulikum, samas kui
selline inimene on näiteks 14 aastat maksnud sotsiaalmaksu keskmisest oluliselt
rohkem, siis ühe aasta juurdeostmine annab isiklikus plaanis olulise võidu (alternatiiv
on rahvapension). Samas süsteemi nö ärakasutamist siiski ei teki, kuna ta on nende
õiguste eest varasemalt maksnud ning panustanud ka solidaarsusesse.

3.6.2.2 Minimaalse pensioni suuruse nõue

Staažinõude
alternatiiviks on
teatud suuruses
pensioni nõue.

229. Enne standardset vanaduspensioniiga pensionile minemise kvalifikatsiooninõudena
võib suurema staažinõude asemel kehtestada teatud suurusega pensioni nõude. See
tähendab seda, et paindlikku pensioniiga saaksid kasutada inimesed, kelle
pensioniõiguste põhjal arvutatud vanaduspension tagab neile teatud suuruses
sissetuleku. Nii on näiteks Itaalia sätestanud ennetähtaegse pensioni minimaalseks
suuruseks 2,8-kordse vanaduspensioniealise sotsiaaltoetuse määra. Seega
ennetähtaegne pension peaks tagama toimetulekupiirist oluliselt suurema
sissetuleku. Kuna pensioni suuruse piirang on staažinõude alternatiiv ja teenib
põhimõtteliselt sama eesmärki, on aga väljendatud väljaarvutatud pensionina, mitte
suurema staažinõudena, võiks Eesti puhul kaaluda näiteks 1,5- või 2-kordse
miinimumpensioni (või mõne alternatiivi) suuruse pensioni nõude sätestamist.
Pensionisüsteemiväliste näitajatega kvalifikatsiooninõude sidumist ei toeta, sest
süsteemiväliseid tegureid ei saa pensionisüsteemi kaudu juhtida.

3.6.2.3 Minimaalne pensioniiga

Mingisugune
pensioniiga on
sätestatud igas
EL-riigis.

230. Varajasemale pensionile minekuks võiks kaaluda minimaalse pensioniea
sätestamist. Minimaalne pensioniiga tagaks selle, et inimesed ei läheks liiga vara ja
liiga väikese pensioniga pensionile. Nooremas eas töötasu kõrvalt väikese pensioni
saamine ei ole probleemiks, samas mingis eluetapis ei tarvitse inimene enam jaksata
tööd teha ja siis ei taga liiga väike pension inimesele piisavat sissetulekut. Täiesti
paindlikku pensioniiga ei ole veel üheski EL-riigis, mis ei tähenda, et Eesti ei võiks olla
esimene. Pensioniea täielik kaotamine oleks võimalik aga vaid juhul, kui kasutusele
võetaks üks eelmistes punktides toodud kvalifikatsiooninõuetest – minimaalne
staažinõue vähemalt 30 aastat või teatud suuruses pension.
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3.6.3

Norras saab
pensioni võtta
osaliselt – 20%,
40%, 50%, 60%
või 80%.

Osaline pension

231. Praegu saab vanaduspensioni määrata vaid 100%lisena. Üheks paindlikkuse
suurendamise lahendusvariandiks oleks võimaldada inimestel võtta välja pensionit
osalisena. 1/3 EL-riikidest on osalise pensioni võimalus olemas, kuid enamusel neist
on osalise pensioni saamise ajal ka töötamine piiratud (vt lisa 7). Norras ja Rootsis
võib osalise pensioni saamise ajal aga töötada ükskõik, kui suure koormusega või
mistahes suuruses töötasu eest. Eestiski on vanaduspensioni saamine lubatud ka
täistööajaga töötades ja seda ei ole olnud kavas muuta, teised EL-riigid pigem
liiguvad ka selles suunas, et töötasu saamine ei vähenda pensionit. Täiendava
paindlikkuse tooks seega lihtsalt võimalus võtta välja korraga näiteks ainult pool
pensionist, ülejäänud poolele aktuaarne vähendus ei laieneks või saaks jätta pool
pensionit üldse pikemaajaliselt välja võtmata ja siis seda vastavalt suurendataks.
Osalise pensioni võimaldamine võib vähendada täisajaga töötada soovivate
vanemaealiste arvu, aga samas võib ta motiveerida sobiva koormusega tööd otsima
neid vanemaealisi, kes täiskoormusega enam töötada ei jaksa.
232. Tabelis 8 on toodud mõned näited pensioni suuruse kohta juhul, kui inimene on
pensionit välja võtnud osaliselt. Näites toodud pensioni suuruste korral on
lihtsustatult eeldatud, et pensionite indekseerimine puudub ja pensioniõiguseid
juurde ei koguta. Näite põhjal on näha, et juhul, kui inimene võtaks 50% pensioni
välja 3 aastat enne riiklikku pensioniiga, siis ülejäänud pensioni piisava
edasilükkamise korral ei pruugi ta hiljem kokkuvõttes kuupensioni suuruses kaotada.
Tabel 8. Pensioni suuruse näited paindliku pensioni korral.
Erinevus võrreldes
Pension tavapensioniga.
Läheb pensionieas
375,0
0,0%
Läheb 3 aastat varem pensionile
321,3
-14,3%
Läheb 3 aastat hiljem pensionile
438,9
17,0%
Läheb 7 aastat hiljem pensionile
551,0
46,9%
50% vanuses 60 ja 50% pensionieas
348,2
-7,2%
50% vanuses 60 ja 50% vanuses 66
380,1
1,4%
25% vanuses 60 ja 75% vanuses 70
493,6
31,6%
Allikas: Rahandusministeeriumi arvutused

3.6.4 Pensioni peatamine
Pensioni
maksmise
peatamine
suurendab hiljem
väljavõetavat
pensioni.

233. Vastavalt riikliku pensionikindlustuse seadusele määratakse vanaduspension
eluajaks. Kord määratud vanaduspensioni maksmist inimene ise peatada ei saa.
Pensioni maksmine peatatakse vaid Sotsiaalkindlustusameti poolt üksikutel juhtudel,
näiteks siis, kui ennetähtaegset vanaduspensioni saav isik hakkab teenima töist tulu
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või kui pensionär on kohtu poolt süüdi mõistetud ja karistatud vabadusekaotusega.
Inimese enda poolt pensioni maksmise peatamine oleks hea võimalus juhuks, kui
inimene on lasknud endale määrata ennetähtaegse vanaduspensioni, aga leiab mõne
aja pärast tasuva töö, mis tagab talle ka ilma pensionita piisava sissetuleku. Sel juhul
tasuks inimesel pensioni maksmine peatada ja kui ta mõne aasta pärast taas soovib
hakata pensionit saama, suurendatakse tema pensionit peatatud aja eest aktuaarselt
neutraalselt. Praeguse õiguse järgi ennetähtaegse pensioni maksmine lihtsalt
peatatakse ja peatatud aja eest mingit hüvitust ei pakuta. Pensioni maksmise
peatamise võimalus oleks inimestele hea motivaator leida töökoht ja töötasu
saamise ajaks oma pension peatada, et see oleks tulevikus kõrgem.

3.7 Rahvapension

Vaid 0,6%
vanaduspensioniealistest saab
rahvapensioni.

234. Rahvapension peaks tagama vanaduses sissetuleku inimestele, kellel ei ole täidetud
vanaduspensioni saamiseks ettenähtud staažinõue ja kes on vahetult enne pensioni
taotlemist olnud vähemalt viis aastat Eesti elanik. Rahvapension peaks tagama
minimaalse äraelamise, kuid kuna rahvapensioni suurus oli 2015. aastal 158,37 eurot
ja sama aasta arvestuslik elatusmiinimum 201,41 eurot, siis rahvapension ei suutnud
tagada vahendeid absoluutsest vaesusest väljatulemiseks. Kuna rahvapensioni, nagu
peaaegu kõiki Eesti pensione, makstakse töötamisega samaaegselt, päästab
rahvapensionärid vaesusest töötamine või kohalikust omavalitsusest taotletav
toimetulekutoetus. Oma olemuselt ei ole rahvapension tegelikult pensionisüsteemi
osa, sest selle suurus ei sõltu üldse sellest, kui palju on inimene pensionisüsteemi
panustanud. Rahvapensioni antakse inimesele tema vanuse ja lühiajalise (viis aastat)
Eestis elamise alusel. Kuna rahvapensioni saajad ei ole pensionisüsteemi
panustanud, makstakse rahvapensioni riigieelarve muudest tuludest, mitte
sotsiaalmaksust. Näitamaks selgemalt, et rahvapensioni puhul on tegemist
vanemaealiste sotsiaalabi meetmega, on soovitatav liita see teiste sotsiaalabi
meetmete skeemiga. Valdkondlik „Heaolu arengukava 2016-2023“ näeb ühe
poliitikainstrumendina ette erinevate skeemide miinimumhüvitiste (sh
rahvapensioni) analüüsimise ja arvutamisaluste ning toetuste suuruste kohta
ettepanekute tegemise.

3.8 Kohustusliku kogumispensioni
jätkamine

kõrgemate maksete vabatahtlik

235. Analüüsi peatükist 2.5.4 järeldus, et keskmisest kõrgema palgaga inimeste
individuaalne asendusmäär on keskmisest asendusmäärast ja madalapalgaliste
asendusmäärast oluliselt madalam. Baasstsenaariumi korral olukord küll mõnevõrra
paraneb, kuid I samba muutmisel solidaarsemaks, pigem säilib tänane olukord.
Keskmisest kõrgema palgaga inimeste individuaalset asendusmäära aitaks tõsta
eelkõige täiendav mittesolidaarne kogumine pensioniks. Hetkel on võimalik seda
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teha näiteks III sambas või muude investeerimistoodete abil. Senine III sambaga
liitujate statistika ka näitab, et III sambasse panustajad on pigem keskmisest kõrgema
palgaga inimesed. Samas paljud III sambaga liitunud ei kasuta sinna kogutud sääste
pensionina, vaid enamalt jaolt (2014. aastal 82% väljamaksete saajatest) võetakse III
sambast raha välja juba enne riiklikku vanaduspensioniiga.
236. Täiendavat individuaalset pensioniks kogumist on võimalik motiveerida erinevate
võimaluste abil. III sambasse luuakse lähiajal nö kinniste pensionifondi osakute
loomise võimalus, kus raha ei saa kätte enne kokkulepitud aega. Samuti on võimalik
soodustada täiendavalt tööandjate panust pensionisüsteemi. Üheks võimaluseks on
ka anda II sambaga liitujatele võimalus jätkata II samba kõrgemate isikupoolsete
maksetega peale 2017. aastat.
237. II samba maksed peatati ajutiselt aastatel 2009-2011 ning sellele vastukaaluks anti
liitujatele võimalus jätkata enda 2% maksetega aastatel 2010-2011 ja teha
kõrgeimaid sissemakseid aastatel 2014-2017. Sealjuures juhul, kui inimene panustab
enda 2% asemel 3%, siis riik lisab sotsiaalmaksust juurde 4% asemel 6%. II samba
maksete jätkamise avalduse aastateks 2010-2011 esitas 220 353 inimest ehk 37% II
sambaga liitunutest. 2013. aastal esitas 106 140 inimest II samba maksete tõstmise
avalduse aastateks 2014-2017. Nendest 40 410 inimest esitas 2% makse jätkamise
avalduse ka 2009. aastal. Ülejäänud ei olnud varem avaldust esitanud, kuid soovisid
siiski suuremaid makseid (3%+6%) järgmisel neljal aastal. Seega senine praktika
näitab, et üle 100 000 inimese oleks valmis suurendama oma 2%-list makset II
sambasse.
238. Pensionide piisavuse suurendamise üheks alternatiiviks (lisaks pensioniea
tõstmisele) ongi panuse suurendamine pensionisüsteemi. Kuna riigi suund on hetkel
pigem tööjõu maksukoormuse alandamine ning 2018. aastaks väheneb
sotsiaalmaksu määr 33%-lt 32%-le, siis sotsiaalmaksu tõstmise alternatiive
käesolevas analüüsis ei käsitleta. Küll võiks tulevikus kaaluda 2%-lise II samba
sissemakse vabatahtlikku suurendamist. 1% maksemäära tõus tähendaks ligikaudselt
1,5%-2% individuaalse asendusmäära tõusu. Sõltuvalt kogumisperioodi pikkusest,
pensionile mineku ajast, tootlusest ja palga kasvust võib see mõju olla ka suurem või
väiksem.
239. Individuaalse II samba maksemäära tõstmise täpsemat lahendust tuleks veel
täiendavalt põhjalikumalt kaaluda. Peamised alternatiivid põhinevad maksemäära
tõstmise ulatuse ja maksemäära muutmise sageduse kombinatsioonidel.
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3.9 Lahenduste kokkuvõte
240. Peatükis pakutud lahendused pensionisüsteemi muutmiseks on juba eelnevalt
väljasõelutud paljude võimalike alternatiivide seast. Käesolevas kokkuvõttes on need
alternatiivid seatud pingeritta vastavalt sellele, kuidas nad kõige paremini täidavad
peatükis 1 toodud pensionisüsteemi eesmärke.
241. Pensioniea tõus:
1. pensioniiga tõuseb 2040. aastaks 70. aastani ja sealt edasi oodatava elueaga samas
tempos (AKM);
Põhjendus: Kuna pensioniiga tõuseb kõige kiiremini, siis kaasneb suurim positiivne
mõju pensioni ja palga suhte kasvule. Oluliselt paraneb pensionide piisavus ja
finantsiline jätkusuutlikkus. Pensioniea automaatne kohandumine võimaldab
vältida prognoosivigadest tulenevaid valesid otsuseid.
2. pensioniiga tõuseb alates 2027. aastast oodatava elueaga samas tempos (AKM);
Põhjendus: Kuigi tänaste prognooside kohaselt tõuseb pensioniiga mõnevõrra
vähem, kui alternatiivi 3 korral ja seega on ka positiivsed mõjud mõnevõrra
väiksemad, on pensioniea sidumine oodatava elueaga siiski eelistatum lahendus.
Juhul, kui tänased prognoosid osutuvad oodatava eluea kasvu osas valeks, on hiljem
ettemääratud pensioniiga keerulisem muuta ning süsteemi jätkusuutlikkus võib
ikkagi väheneda.
3. pensioniiga tõuseb alates 2027. aastast poliitilise otsusega samas tempos nagu
aastatel 2017-2026;
Põhjendus: Tegemist ei ole automaatse kohandumismehhanismiga, mistõttu antud
lahendus on vähem soovitatav. Pikaajaliselt on keeruline täpselt demograafilisi
protsesse prognoosida, mistõttu eelistatumad on isekohanduvad lahendused.
4. pensionit vähendava koefitsiendi rakendamine oodatava eluea tõustes (AKM).
Põhjendus: Lahendus eeldab, et pensioni ja palga suhte tõstmiseks lükkavad
inimesed omast soovist pensionileminekut edasi pärast ametliku pensioniea
saabumist. Senine Eesti ja teiste riikide kogemus siiski näitab, et seda ei tehta
(alahinnatakse individuaalset oodatavat eluiga) ning pigem lepitakse madalama
pensioniga.
242. Paindlik pension:
Paindliku pensioni erinevaid alternatiive pole võimalik otseselt pingeritta seada, kuna need
pigem täiendavad, kui asendavad teineteist. Pensionit saab paindlikumaks muuta paindliku
pensioniea, osalise pensioni ja pensioni peatamise võimalustega. Oluline on, et kõikide
nende võimaluste korral oleks tagatud aktuaarne neutraalsus.
243. Pensionivalem:
1. kindlustusosa asendamine staažiosaga;
Põhjendus: Ühtlustab pensionide jaotust rohkem, kui alternatiiv 2. Mõjutab tulevasi
pensionäre ja ei mõjuta juba kogunenud pensioniõiguseid ja määratud pensione.
Kuigi I samba pensioniõigused ei oleks enam seotud palgaga, säilib siiski sõltumine
töötamisest. Palgaga on seotud II samba pension.
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2. baasosa ja aastahinde indeksi koefitsientide muumine 1,1-lt 1,3-1,5le ja 0,9-lt 0,70,5le.
Põhjendus: Selleks, et pensionide jaotus vastaks eesmärgile, peaks indeksi
koefitsiente muutma olulisel määral. See toob kaasa kiire baasosa ja aeglase
aastahinde kasvu, mille tulemusena muutub I samba pension üha rohkem
ühetaoliseks. Samuti mõjutab muudatus juba olemasolevaid pensione ja
pensioniõiguseid. Väga pikas perspektiivis kaob I sambas seos töötamisega (säilib II
sambas).
244. Pensioniindeks:
Pensioniindeksi muutmist võiks kaaluda juhul, kui see muutuks tulude ja kulude kasvu
tasakaalustavaks mehhanismiks. Mida rohkem tulude ja kulude komponente indeks arvesse
võtab, seda parem. Ideaaljuhul võiks pensioniindeks sõltuda sotsiaalmaksu laekumise
kasvust ja kulubaasi muutusest. Kulubaasi muutust saab lihtsamal juhul väljendada
pensionäride arvu muutusega ja täpsemal juhul pensionäride staaži- ja kindlustusosakute
summa muutusega.
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Analüüsi kokkuvõte
245. Riikliku pensionikindlustuse seadus ja VV tegevusprogramm aastateks 2015-2019
kohustavad Sotsiaalministeeriumit koos Rahandusministeeriumiga analüüsima
riikliku vanaduspensioni sotsiaalset ja finantsilist jätkusuutlikkust.
246. Analüüsi tegemises on osalenud lisaks SoM ja RaM töötajatele sotsiaalkindlustuse
eksperdid ülikoolidest. Samuti on kaasatud lai ring huvirühmi, sh sotsiaalpartnerid.
247. Riiklik vanaduspension koosneb nii I samba pensionist kui ka II samba pensionist.
Käesoleva analüüsi eesmärkide ja baasstsenaariumi peatükkides käsitletakse I ja II
sammast koos, lahendusvariandid sisaldavad vaid I samba vanaduspensioni
muudatusi kuna II samba osas on käimas paralleelprotsessid. Samuti ei käsitle
analüüs otseselt teisi pensionireforme nagu eripensionide, väljateenitud aastate
pensionide ja soodustingimustel vanaduspensionide reformid, sest need on
käsitletud eraldi kontseptsioonidokumentides.

Pensionisüsteemi eesmärgid ja baasstsenaarium
248. Pensionisüsteemi kirjeldavad kõige ülevaatlikumalt pensionide miinimumtase,
jaotus ja keskmine tase ning need on eesmärkidena ka analüüsi aluseks võetud.
Samuti on eesmärgiks süsteemi fiskaalne jätkusuutlikkus.
249. Vastavalt baasstsenaariumile (analüüsiperiood on kuni aastani 2060) suudame
tagada 15-aastase staažiga miinimumpalka saanud isikule tulevikus pensioni, mis on
suurem arvestuslikust elatusmiinimumist.
250. Keskmine vanaduspension (nii mediaan kui ka aritmeetiline) langeb aga juba 10
aasta pärast allapoole seatud eesmärke. Pikas perspektiivis on pensioni ja palga
suhte langus märkimisväärselt suur. Langus tuleneb järjest pikemast pensioniloleku
ajast ja sellest, et pensioniindeks kasvab aeglasemalt, kui palgad.
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Joonis 1. Pensioni ja palga aritmeetiline ja mediaankeskmine netosuhe ning pensionide
miinimumeesmärk aastatel 2014-2060 (punktiirjoonega on toodud eesmärgid).
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251. Pensionide jaotus muutub võrreldes praegusega oluliselt ebavõrdsemaks, kuna
palga ja tööstaaži diferents kandub üle pensionidesse. 20% rikkama ja 20% vaesema
pensionäri keskmise pensioni suhe tõuseb 1,6lt umbes 4ni. Kui hetkel on
mediaankeskmine ja aritmeetiline keskmine vanaduspension võrdsed (2015. aastal
ca 375 EUR) ja 2/3 inimesi saab keskmise pensioni lähedast pensioni (vahemikus 325425 EUR), siis tulevikus on mediaankeskmine pension umbes 25% madalam, kui
aritmeetiline keskmine – 2015. aasta hindade ja pensionitasemete juures tähendaks
see seda, et üle poolte pensionäridest saaks alla 300-eurost pensioni.
252. Baasstsenaariumi järgi suudetakse hoida pensionikindlustuse kulud ja tulud
tasakaalus, sest suurem osa töövõimetuspensione liigub pensionisüsteemi kulude
hulgast järgneva viie aasta jooksul välja ning pensioniindeks hoiab pensionide
kasvutempo sotsiaalmaksu laekumise kasvutempo lähedal. Samas ei saa väita, et
praegune olukord oleks ka pikas perspektiivis jätkusuutlik, kuna demograafia
mõjutab lisaks pensionidele oluliselt ka teisi valdkondi (tervishoid, pikaajaline
hooldus), kuid maksutulu jääb vähemaks. Vaatamata tasakaalule on praegune
riigieelarve suhteliselt pingeline ning surve erinevateks kulutusteks on suur.
Lahendusvariandid
253. Analüüsis käsitletakse pensioniea, pensionivalemi ja pensioniindeksiga seotud
muudatusi ning paindliku pensioni võimalusi. Pensioniea tõstmine parandab
töötajate ja pensionäride suhet, mis omakorda võimaldab tõsta pensioni ja palga
suhet. Pensioni paindlikumaks muutmine leevendaks võimalikke sotsiaalseid
probleeme, mis kaasnevad pensioniea tõstmisega. Pensionivalemi muutmisega saab
eelkõige reguleerida pensionide hajuvust. Pensioniindeksi eesmärk on tõsta
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pensioneid vajalikus tempos ja hoida eelarve tasakaalus. Enamust nendest teguritest
saab siduda automaatselt kohanduvate mehhanismidega (AKM).
Pensioniiga
254. Algselt loodi vanaduspension väga kõrges eas olevatele inimestele, kes enam
töötada ei suutnud. Alates 1970ndatest on lääneriikides aga võimaldatud inimestel
järjest nooremas eas pensionile minna ja seetõttu on pensioniloleku aeg pikenenud.
Kuigi oodatav eluiga on pidevalt tõusnud, on kuni selle aastatuhande alguseni
efektiivne tööturult lahkumise vanus järjest langenud. See on tekitanud riikidele
märkimisväärse finantskohustuse ja seetõttu on alates 2000ndatest hakatud
aktiivselt pensioniiga tõstma. Pensioniea tõstmise eesmärk on parandada
pensionisüsteemi finantsilist ja sotsiaalset jätkusuutlikkust suurendades töötajate
arvu ja vähendades pensionikulusid. Pensioniea tõstmise alternatiiviks on
maksukoormuse tõstmine, laenu võtmine või väiksemate pensionite maksmine.
Umbes pooled EL-riigid on sidunud pensioniea või pensioni suuruse oodatava eluea
muutusega. See tähendab, et praegusega võrreldava pensioni saamiseks tuleb hiljem
pensionile minna.
255. Analüüsitud pensioniea tõstmise alternatiivid:
1. pensioniiga tõuseb poliitilise otsusega samas tempos nagu aastatel 2017-2026;
2. pensioniiga tõuseb 2040. aastaks 70. aastani ja sealt edasi oodatava elueaga samas
tempos (AKM);
3. pensioniiga tõuseb alates 2027. aastast oodatava elueaga samas tempos (AKM);
4. pensionit vähendava koefitsiendi rakendamine oodatava eluea tõustes (AKM).
256. Kõige kiiremini tõuseb pensioniiga alternatiivi 2 korral, mil pensioniiga jõuab aastaks
2060 72-ni. Ainult oodatava eluea kasvuga pensioniiga indekseerides tõuseks
pensioniiga samaks ajaks 70-ni (vt jooniselt 2).
Joonis 2. Pensioniea kasvud pensioniea tõusu alternatiivide korral aastatel 2004-2060
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257. Pensioniea tõustes oodatava elueaga mediaanpensioni ja mediaanpalga netosuhe
prognooside kohaselt siiski mõnevõrra langeb, kuigi langus on võrreldes
baasstsenaariumiga oluliselt väiksem. Alternatiivi 1 korral aga jääks pensioni ja palga
suhe pikas perspektiivis tänasele tasemele (vt jooniselt 3).
Joonis 3. Mediaanpensioni ja mediaanpalga netosuhe pensioniea tõusu alternatiivide korral
aastatel 2014-2060 eeldades alates 2026. aastast I samba tulude ja kulude tasakaalu
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Paindlik pension
258. Standardse pensioniea tõstmise leevendamiseks saab muuta pensioniea ja pensioni
väljavõtmise paindlikumaks, tagades samas aktuaarse neutraalsuse ehk selle, et
olenemata pensionile minemise ajast või sellest, kui suur osa pensionit korraga välja
võetakse, on kogu inimese poolt saadav pensionivara sama suur (ehk ka riigi
finantsiline kohustus ei suurene). Paindliku pensioniea korral saab inimene endale
ise sobiva pensionilemineku aja valida. Vältimaks ühiskondlikult mitteoptimaalset
pensionileminekut tasub kaaluda piirangute seadmist minimaalse staažinõude,
pensioni suuruse või pensionieaga. Et paremini arvestada vanemealiste soovitud
tööturukäitumise ning hõivevõimalustega, saab paindlikkuse suurendamiseks
pakkuda võimalust võtta pensioni osaliselt (nt 25-75% ulatuses). Samuti saab anda
inimestele võimaluse oma pensioni maksmist peatada ja sobival hetkel taas jätkata.
259. Analüüsitud paindliku pensioniea reeglite alternatiivid:
- minimaalne staažinõue 30-40 aastat ja edaspidi seotud muutusega oodatavas elueas
(AKM);
- minimaalne pensioni suurus 1,5-2kordne miinimumpension;
- minimaalne pensioniiga, mis on seotud muutusega oodatavas elueas (AKM).
Pensionivalem
260. Vanaduspensionide ebavõrdsus kasvab tulevikus praeguse olukorra jätkumisel
umbes 2,5 korda, kui vaadata kvintiilide suhet, vaatamata sellele, et I samba baasosa
osakaal keskmises I ja II samba pensionis jääb tänasele tasemele. Erinevus tuleneb
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eelkõige ametliku palgatulu suurest diferentsist (sh palgatulu varjamisest), kuid ka
lünkliku või osalise staažiga töötamisest. Pensionide erinevus ei ole iseenesest halb,
kuid Eesti madala keskmise pensioni korral tähendab see suurt hulka väikese
pensioniga pensionäre. Pensionisüsteemi eesmärkidest ja huvirühmade tagasisidest
aga nähtub, et pensionid peaks olema pigem sarnasemad praegusele pensionite
jaotusele ja mitte sõltuma nii palju palga suurusest. Madalapalgalistele ka tulevikus
piisava pensioni tagamiseks pakub analüüs järgmised alternatiivid:
1. baasosa ja aastahinde indeksi koefitsientide muumine 1,1-lt 1,3-1,5le ja 0,9-lt 0,70,5le;
2. kindlustusosa asendamine staažiosaga.
261. Selleks, et 1. ja 2. alternatiiv oleksid samaväärse jaotusliku tulemusega, peaks 1.
alternatiivi indeksi koefitsiendid olema ca 1,5 ja 0,5. Alternatiiv 1 tähendab, et väga
pikas perspektiivis muutub I sammas täielikult ühetaoliseks ning kaob ära tööst
sõltuvus. Alternatiivi 2 korral kaob ära aga I samba pensionide sõltuvus palgast, kuid
säilib side töötamisega läbi staaži. Seos palgaga säilib mõlemal juhul II samba tõttu.
Alternatiiv 1 mõjutab ka tänaseid pensionäre ja nende tööpanuse arvestamist, samas
kui alternatiiv 2 mõjutab ainult uusi pensionäre.
Pensioniindeks
262. Pensioniindeksi eesmärk on hoida riikliku pensionikindlustuse tulude ja kulude kasv
tasakaalus. Tulude kasv sõltub sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa muutusest ja
II sambaga liitunud töötajate arvu muutusest. Kulude kasv sõltub pensionäride
arvust, pensionäride jaotusest pensioniliikide vahel, pensionäride pensioniõiguste
muutusest ja pensioniindeksi kasvust. Indeksi komponentide ja ülesehituse valikul on
oluline, kui automatiseeritud tulude ja kulude tasakaalustamise protsess on. Kehtiv
pensioniindeks sisaldab ühte automaatselt kohanduva mehhanismi elementi
sotsiaalmaksu laekumise kasvu arvestamise näol (arvestab ka tarbijahinnaindeksi
muutust, mis on süsteemiväline tegur), kuid jätab arvestamata kulubaasi mõjutavad
tegurid.
263. Selleks, et pensionisüsteem reageeriks pensioniea ja pensionivalemi muutustele,
peaks indeks minimaalselt sõltuma täielikult sotsiaalmaksu laekumisest ja
pensionäride arvu muutusest. Pensionäride arvu muutuse võib asendada ka
kindlustusosakute ja staažiosakute summa muutusega.
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Lisad

Lisa 1
EL ja EFTA riikide pensioniead 2014. aasta reeglite põhjal aastal 2040 ja oodatav eluiga
vanuses 65 aastal 2040, allikas Euroopa Komisjoni „The 2015 Ageing Report“
Riik
Austria
Belgia
Bulgaaria
Eesti
Hispaania
Holland*
Horvaatia
Itaalia*
Iirimaa
Kreeka*
Küpros*
Leedu
Luksemburg
Läti
Malta
Prantsusmaa
Poola
Portugal*
Rootsi
Rumeenia
Saksamaa
Slovakkia*
Sloveenia
Soome
Suurbritannia
Taani*
Tšehhi*
Ungari
Norra

Oodatav eluiga vanuses 65
aastal 2040
22,2
22,1
19,3
20,8
23
22,2
20,3
22,7
22,4
22,2
22,1
20,3
22,8
20,3
22,4
23,3
20,9
22,1
22,4
19,8
22,3
20,1
21,8
22,3
22,4
21,8
20,7
20,0
22,4

Pensioniiga aastal 2040
65
65
65 (63)
65
67
69,3
67
68,4
68
69,9
67
65
65
65
65
67
67
67,7
67
65 (63)
67
65,4
65
66
67
70
66,5
65
67

*Nendes riikides on pensioniiga seotud oodatava elueaga.
(63) Bulgaarias ja Rumeenias on naiste pensioniiga meeste omast madalam.
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Oodatav eluiga 65-aastaselt (+65 aastat) aastal 2040, pensioniiga aastal 2040 aasta 2014
reeglite järgi ja pensioniloleku aeg aastal 2040. Allikas: Euroopa Komisjoni „The 2015
Ageing Report“
Riigid on reastatud pikima pensioniloleku aja järgi.
100
90
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60
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40
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Luksemburg
Malta
Austria
Belgia
Sloveenia
Prantsusmaa
Soome
Hispaania
Eesti
Suurbritannia
Rootsi
Norra
Leedu
Läti
Saksamaa
Küpros
Ungari
Rumeenia
Slovakkia
Iirimaa
Portugal
Bulgaaria
Itaalia
Tšehhi
Poola
Horvaatia
Holland
Kreeka
Taani

0

Oodatav eluiga vanuses 65 (+65) aastal 2040
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Pensioniiga aastal 2040

Pensioniloleku aeg

Lisa 2
Staažinõuded (riigis elamise või sissemaksete aeg) riiklikele vanaduspensionidele ja
ennetähtaegsetele või nn täispensionidele EL ja EFTA riikides, allikas MISSOC 1.7.2015, OECD
Pensions at a Glance 2015, ASISP Country Document 2013 Pensions, Health and Long-term
Care. Välja on toodud kõige uuemad reeglid, mõnedes riikides on toimunud pensionireformid
ja varasematele kohortidele võivad olla teised staažinõuded.
Riik
Austria
Belgia1
Bulgaaria
Eesti
Hispaania
Holland
Horvaatia
Itaalia
Iirimaa2
Kreeka3
Küpros4
Leedu
Luksemburg5
Läti6
Malta7
Prantsusmaa
Poola8
Portugal
Rootsi
Rumeenia
Saksamaa
Slovakkia9
Sloveenia
Soome
Suurbritannia
Taani10
Tšehhi11
Ungari12
Island
Liechtenstein
Norra
Šveits

Vanaduspension
15
40 (37)
15
15
15
20
10
15
15
10
15
10
-; 25 (20)
15
3
15
5
15
15
3
1
3
35
15; 20
3
1
3
1

Ennetähtaegne pension
45
40-41
40 (37)
15
35
Ei ole ennetähtaegset pensioni
35 (31a3k)
42,5 (41,5)
Ei ole ennetähtaegset pensioni
15; 40
15
30
40
30
40
41,5
40 (35)
40
Ei ole ennetähtaegset pensioni
43 (38a1k)
35
15
40
3
EI ole ennetähtaegset pensioni
Ei ole ennetähtaegset pensioni
35
(40)
Ei ole ennetähtaegset pensioni
1
Ei ole ennetähtaegset pensioni
1

1Belgia:

Täispension
45
45
*
*
37
50
*
42,5 (41,5)
48n aastas
*
30
40
*
50n aastas
43
*
40
40
35 (30a1k)
*
*
*
40
30
40
*
*
40
44
40
44 (43)

Staažinõude pikkus sõltub vanusest, mil soovitakse ennetähtaegsele pensionile minna, nooremas
vanuses on staažinõue suurem.
2Iirimaa: Täispensioni saamiseks peab terve tööelu jooksul igal aastal panustama vähemalt 48 nädalat.
3Kreeka: 15-aastase staažinõude korral ennetähtaegset pensioni vähendatakse, 40-aastase staažinõude korral
ei vähendata.
4Küpros: Ennetähtaegse pensioni staažinõudest vähemalt 70% peab moodustama sissemaksetel põhinev staaž,
üldise vanaduspensioni puhul peab see osa olema vähemalt 30%.
5Luksemburg: Kui inimene ei täida vanaduspensioni staažinõuet (10a), siis maksab riik inimesele tema poolt
tehtud sissemaksed vanaduspensionieas tagasi.
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6Läti:

Vanaduspensioni staažinõue tõuseb 20le aastale aastaks 2025.
Täispensioni saamiseks peab olema alates 19ndast eluaastast vanaduspensionieani keskmiselt 50
nädalat aastas panustatud.
8Poola: Miinimumgarantiiga vanaduspensioni staažinõue meestel 25 ja naistel 20 aastat.
9Slovakkia: Ennetähtaegsele pensionile on õigus, kui pensioni suurus on vähemalt 1,2kordne toimetuleku määr.
10Taani: Mitteresidentidel on vanaduspensioni staažinõue 10 aastat.
11Tšehhi: Vanaduspensioni puhul on staažinõue 15 aastat, kui inimene on 5 aastat vanem vanaduspensionieast.
12Ungari: 15-aastane staažinõue on osalisele vanaduspensionile, 20-aastane staažinõue annab
miinimumgarantii. Ennetähtaegne pension on lubatud vaid naistele 40-aastase staaži korral.
*Täispensioni mõistet nendes riikides ei kasutata.
Sulgudes on märgitud naiste staažinõue, kui see erineb meeste omast.
7Malta:
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Lisa 3
Riiklike vanaduspensionide indekseerimine EL ja EFTA riikides,
allikas Euroopa Komisjoni „The 2015 Ageing Report“ ja MISSOC 1.7.2015
Riik
Austria
Belgia
Bulgaaria
Eesti
Hispaania
Holland
Horvaatia

Itaalia
Iirimaa
Kreeka

Küpros
Leedu
Luksemburg
Läti
Malta
Prantsusmaa
Poola
Portugal
Rootsi
Rumeenia
Saksamaa
Slovakkia
Sloveenia
Soome
Suurbritannia
Taani
Tšehhi
Ungari
Island
Liechtenstein
Norra
Šveits
THI
NT
PI
SKP
RT
JF

Vanaduspensioni indekseerimine
THI
THI + elatustaseme muutus
50% THI + 50% NT
80% SM + 20% THI
PI
NT
Kõrgeim järgnevaist:
70% NT + 30% THI
50% THI + 50% NT
30% THI + 70% NT
THI
Reegel puudub
Vähemalt:
50% THI + 50% SKP või
100% THI
Baas: NT; täiendav: THI
Reegel puudub
THI, kui THI >2,5% ja RT muutus iga 2 aasta tagant
THI + 25% RT
70% NT + 30% THI
THI
THI + 20% RT
THI + SKP osaliselt
NT + JF
Kuni 2030: THI + 50% RT, peale 2030: THI
NT + JF
50% THI + 50% NT
40% THI + 60% NT
80% THI + 20% NT + JF
NT
NT
THI + min 1/3 RT
Min 100% THI
THI või NT
THI
NT + JF
THI + NT iga 2 aasta tagant

tarbijahinna indeksi muutus
nominaaltulu muutus
pensioniindeks, mis peab olema 0,25 ja THI muutus+0,5% vahel
sisemajanduse koguprodukti muutus
reaaltulu muutus
jätkusuutlikkuse faktor
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Lisa 4
EL-riigid, kus pensioniiga on seotud oodatava elueaga (The 2015 Pension Adequacy Report,
Euroopa Komisjon)
Küpros: Iga viie aasta tagant korrigeeritakse pensioniiga vastavalt oodatava eluea
muutusele 65-aastastel. Jõustub 2018. aastal. Esimene korrigeerimine toimub perioodi
2018-2023 põhjal.
Taani: Aastal 2022 on standardpensioniiga peale 30. juunit 1955 sündinutele 67 aastat. Sealt
edasi on pensioniiga seotud oodatava eluea muutusega, standardpensioniiga määratakse
15 aastat ette. Esimest korda määrati uus pensioniiga 2015. aastal aastateks 2030-2034.
Valem: standardpensioniiga aastal t (t=2030, 2035, 2040...) võrdub: (OE60(t-1) ja OE60(t-2)
keskmine) pluss 0,6 aastat miinus 14,5 aastat. Alates 2022. aastast on pensioniead seotud
oodatava elueaga 60. eluaastal. Eesmärk on hoida pensioniloleku aeg 14.5 aastal.
Maksimaalne standardpensioniea tõus on üks aasta viie aastaga.
Kreeka: Standardpensioniiga on seotud oodatava elueaga vanuses 65 alates aastast 2021.
Referentsperioodina kasutatakse eelmist aastakümmet.
Itaalia: Pensioniiga indekseeritakse muutustega oodatavas elueas vanuses 65. Oodatava
eluea muutuse andmed saadakse Itaalia Statistikaametist ja vaadatakse kolme eelnevat
aastat.
Holland: 2021. aastast on pensioniiga seotud oodatava elueaga. Valem: standardpensioniea
tõus võrdub: (L-18,26)-(P-65). L=oodatav eluiga vanuses 65 viis aastat varem, P=eelmise
aasta standardpensioniiga. Standardpensioniiga arvutatakse viis aastat ette.
Portugal: Peale 2014 tõstetakse standardpensioniiga 2/3 võrra oodatava eluea tõusust
peale 65. eluaastat. Referentsaasta on 2012.
Slovakkia: Alates 2017. aastast on pensioniiga seotud automaatselt oodatava eluea
muutusega, pensioniiga muudetakse iga-aastaselt. Kaalutakse vastavale põlvkonnale tehtud
viie aasta oodatava eluea keskmisi. Eeldatakse, et pensioniiga hakkab kasvama umbes 50
päeva aastas.
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Lisa 5
Staaži tagantjärgi juurde ostmise võimalused riiklikus pensioniskeemis EL ja EFTA riikides,
allikas MISSOC 1.7.2015
Riik
Austria
Belgia
Bulgaaria
Eesti
Hispaania
Holland
Horvaatia
Itaalia
Iirimaa
Kreeka
Küpros
Leedu
Luksemburg
Läti
Malta
Prantsusmaa
Poola
Portugal
Rootsi
Rumeenia
Saksamaa
Slovakkia
Sloveenia
Soome
Suurbritannia
Taani
Tšehhi
Ungari
Island
Liechtenstein
Norra
Šveits

Staaži juurde ostmise võimalus
Õpingud.
Õpingud, lapse hooldamine.
Osta saab 5 aastat.
Ei saa.
Ei saa.
Ei saa.
Ei saa.
Õpingud, lapse hooldamine, välismaal töötamine.
Ei saa tagantjärgi. Jooksvalt eelmise aasta eest.
Õpingud, lapse hooldamine, ajateenistus, haigus, töötus, rasedus.
Piirangutega.
Ei saa.
Ei saa.
Perekondlikud kohustused, välismaal töötamine. Piirangutega.
Ei saa.
Osta saab 5 aastat vanuses 59-64.
Õpingud, mittetäielike tööaastate puuduolev osa. Piirangutega.
Ei saa.
Ei saa.
Ei saa.
Ei saa.
Õpingud, lapse hooldamine, teatud grupid, ennetähtaegse pensioni
vähendus. Piirangutega.
Õpingud, lapse hooldamine, palgata puhkus, töötus, aeg, mil saadi alla 67%
riigi keskmisest palgast.
Osta saab 5 aastat.
Ei saa.
Jooksvalt 6 aasta jooksul.
Ei saa.
Osta saab 15 aastat. Jooksvalt eelmise aasta eest. Piiranguteta saab teha
sissemakseid õpingute, töötuse aja eest, teatud grupid.
Õpingud, lapse hooldamine, aeg, mis jääb puudu vanaduspensioni
staažinõudest.
Ei saa.
Ei saa.
Ei saa.
Ei saa.
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Lisa 6
EL-riikide pensionireformid 2008-2014 (The 2015 Pension Adequacy Report, Euroopa Komisjon).
Riik

aasta

Austria
Belgia
Bulgaaria
Eesti
Hispaania
Holland
Horvaatia
Itaalia
Iirimaa
Kreeka
Küpros
Leedu
Luksemburg
Läti
Malta
Prantsusmaa
Poola
Portugal
Rootsi
Rumeenia
Saksamaa
Slovakkia
Sloveenia
Soome
Suurbritannia
Taani
Tšehhi
Ungari

2013
2012/2014
2010
2013
2012
2013
2011
2012-2014
2010/2012
2012
2011
2012
2011
2008-2013
2010-2011
2008-2010
2012-2014
2011
2014
2011-2012
2012
2010-2014
2011-2014
2011
2011
2010/2012

Ennetähtaegsele
pensionile (sh
töövõimetus) ligipääsu
piiramine









Ennetähtaegse
pensioni ea tõus

Pensioniea tõus

Kvalifikatsiooniperioodi pikendamine

Pensioniea automaatne
indekseerimine oodatava
elueaga









Töö ja pensioni
kombineerimise piirangute
vähendamine
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Lisa 7
Osaline pension ja pensioni ning töötasu üheaegse saamise võimalused EL ja EFTA riikides, allikas MISSOC 1.7.2015.
Riik
Austria
Belgia

Osaline pension
Puudub
Aastal 1996 loodi osalise pensioni regulatsioon, aga
see ei ole siiamaani jõustunud.

Bulgaaria
Eesti

Puudub
Puudub

Hispaania

Holland
Horvaatia

Osaline pension on lubatud teatud tingimustel alates
61. eluaastast (tähtajalise lepingu ja „relief contract“
korral). Pensioni suurus on proportsionaalne
vähendatud tööajaga.
Puudub
Puudub

Itaalia
Iirimaa
Kreeka

Puudub
Puudub
Puudub

Küpros
Leedu

Puudub
Puudub

Luksemburg

Puudub

Läti

Puudub

Malta

Puudub

Pension ja töötasu üheaegselt
Võimalik piiranguteta.
Võimalik vanaduspensionieas või juhul, kui on 45 aastat staaži. Enne
vanaduspensioniiga ainult siis, kui töine sissetulek ei ületa 22 509 € aastas, kui ületab,
siis vähendatakse pensioni sama % võrra, kui palju palk ületab lubatud piiri.
Võimalik piiranguteta.
Võimalik piiranguteta vanaduspensionieas. Ennetähtaegne pension peatatakse töise
sissetuleku teenimisel enne vanaduspensioniiga.
Pensioni maksmine peatatakse, kui inimene teenib sotsiaalmaksuga maksustatavat
tulu. FIEd saavad pensioni edasi, kui nende aastane sissetulek jääb alla 12kordse
miinimumpalga ja sotsiaalmaksu ei maksta. Osalist pensioni (50% täispensionist) võib
saada vanaduspensionieas töötamise korral.
Ei ole võimalik.
Võimalik vanaduspensionieas vaid kuni poole kohaga töötades. Ennetähtaegse
pensioni ja töövõimetuspensioni (ka vanaduspensionieas) puhul töötamise korral
pensioni ei maksta.
Võimalik piiranguteta.
Võimalik piiranguteta.
Kui alla 55-aastane pensionär hakkab saama töist sissetulekut, peatatakse pensioni
maksmine kuni 55-aastaseks saamiseni. Üle 55-aastase pensionit töötamise korral
vähendatakse. 734€ ületavat pensioniosa vähendatakse 70%.
Võimalik piiranguteta.
Võimalik piiranguteta vanaduspensionieas. Ennetähtaegse pensioni maksmine
peatakse töise sissetuleku saamisel.
Võimalik piiranguteta vanaduspensionieas. Ennetähtaegse pensioni korral pensioni
vähendatakse, kui töine sissetulek koos pensioniga ületab kindlustusperioodi viie
parima aasta keskmist sissetulekut.
Võimalik piiranguteta vanaduspensionieas. Ennetähtaegse pensioni maksmine töise
sissetuleku korral peatatakse.
Võimalik piiranguteta vanaduspensionieas. Ennetähtaegset pensioni enne
vanaduspensioniiga töötamise korral ei maksta.
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Prantsusmaa

Poola
Portugal
Rootsi
Rumeenia
Saksamaa

Slovakkia
Sloveenia

Soome

Suurbritannia

Taani

Alates 60-aastaselt on õigus osalisele pensionile
inimestel, kellel on 37,5-aastane staaž ja kes töötavad
osalise ajaga. Töötunde peab tegema 40-80%
täistööajast.
Puudub
Puudub
Osaline pension 25, 50, 75 või 100%.
Puudub
Osaline pension on 1/3, ½ või 2/3 pensionist. Need,
kes võtavad enne vanaduspensioniiga välja terve
pensioni, ei tohi saada töist sissetulekut üle 450€
kuus, muidu pensioni selle võrra vähendatakse.
Puudub
Osaline pension on võimalik, kui inimene töötab edasi
vähemalt 4 tundi päevas või 20 tundi nädalas. Osalist
pensioni makstakse vähendatud tööaja protsendi
ulatuses.
Tööpensioni skeemis makstakse osalist pensioni 1954
või hiljem sündinutele 61. eluaastast. Töötunde peab
olema oluliselt vähendatud ja sissetulek peab olema
vähenenud 35-70%. Osaline pension on 50% kaotatud
sissetulekust.
Rahva- ja garantiipensionil osaline pension puudub.
Puudub

Osaline pension võimalik vanuses 60-65. Peab olema
Taani resident. Töötunnid peavad olema vähendatud
12le ja 30le tunnile nädalas.
ATP-pensioni (täiendav pension) korral 10 aastat
viimasest 20st aastast ja 18 kuud viimasest 24st kuust
peab olema töötatud Taanis. Inimesel ei ole õigust
osalisele pensionile, kui ta on läinud ennetähtaegsele

Võimalik, kui makstud sissemaksed ei tekita täiendavaid pensioniõigusi.

Võimalik piiranguteta vanaduspensionieas.
Võimalik piiranguteta.
Võimalik piiranguteta.
Võimalik piiranguteta vanaduspensionieas. Ennetähtaegset pensioni töötamise korral
ei maksta.
Võimalik piiranguteta vanaduspensionieas. Ennetähtaegse pensioni korral ei või töine
sissetulek ületada teatud suurust.

Võimalik piiranguteta vanaduspensionieas. Ennetähtaegset pensioni töötamise korral
ei maksta.
Pensioni maksmine peatatakse, kui inimene saab sotsiaalmaksuga maksustatavat
sissetulekut.

Võimalik piiranguteta vanaduspensionieas.

Võimalik piiranguteta. Pensioni maksmise võib üks kord peatada, sel juhul makstakse
pärast peatatud aja eest pension kas lump-sum’ina või suurendatakse pensioni.
Pensionieas töötades sotsiaalmaksu ei maksta.
Võimalik piiranguteta täiendava pensioni puhul.
Sotsiaalpensioni puhul vähendatakse pensioni baasosa 30% võrra, kui aastane töine
sissetulek ületab 41 069€. Sotsiaalpensioni lisa vähenduse suurus sõltub sellest, kas
pensionär elab üksi või koos partneriga.
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Tšehhi

pensionile. Osalise pensioni suurust vähendatakse,
kui inimesel on sissetulekud mõnest teisest
pensioniskeemist.
1.1.1959. aastal ja hiljem sündinutele osalist
pensionit ei ole.
Puudub

Ungari

Puudub

Island

Puudub

Liechtenstein

Osaline pension on võimalik I sambast. Inimesed, kes
saavad I samba vanaduspensioni, võivad saada poolt
või tervet II samba pensioni 1 kuni 4 aastat varem.
Osaline pension 20%, 40%, 50%, 60%, 80% või 100%.
Puudub

Norra
Šveits

Võimalik piiranguteta vanaduspensioni eas. Ennetähtaegse pensioni korral võib töine
sissetulek olla kuni 90,16€ kuus.
Võimalik vanaduspensionieas. Ennetähtaegse pensioni korral pensioni ei maksta, kui
töine sissetulek ületab aastas 18kordset miinimumpalka. Avaliku sektori töötajatele
töötamise korral pensioni ei maksta.
Võimalik piiranguteta tööpensioni puhul. Rahvapensioni vähendatakse või selle
maksmine lõpetatakse üle 8 499€ aastasissetuleku korral (olenevalt suurusest).
Võimalik piiranguteta I samba pensioni korral (ka ennetähtaegse puhul). II samba
pensioni ei maksta, kui inimene saab töist tulu või TÕKSi- või haigushüvitist.
Võimalik piiranguteta.
Võimalik piiranguteta.

32st riigist on osaline pension 10-l riigil, neist kahes on kas ära lõpetatud teatud aastast või ei olegi kunagi jõustunud. On kahesugust lähenemist:
1.
Osalise pensioni puhul võib ka ainult osaliselt töötada (Taani, Soome, Saksamaa, Prantsusmaa, Liechtenstein, Sloveenia, Hispaania).
2.
Osalise pensioni puhul võib töötada piiramatult (Norra, Rootsi).
11s riigis makstakse vanaduspensioni töötasuga üheaegselt piiranguteta. Seitsmes riigis on vanaduspensioni saamine töötasuga üheaegselt lubatud, aga
ennetähtaegsele pensionile rakenduvad piirangud (enamjaolt suuruse osas). Kuues riigis on vanaduspensionieas töötasuga üheaegselt pensioni saamine
lubatud, aga ennetähtaegse pensioni saamine keelatud. Kuus riiki piiravad vanaduspensioni saamist töötamise korral ja ainult kahes riigis töötamise korral
vanaduspensioni ei maksta.
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