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Status Quo – Eesti 
sotsiaalkaitse!
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Sotsiaalkaitsemudelid

Põhjamaad: kõrge paindlikkus ja 
turvalisus 

Anglo-Saksi maad: kõrge paindlikkus, 
madal turvalisus 

Kontinentaal maad: keskmine 
paindlikkus, keskmine turvalisus

Vahemeremaad: madal paindlikkus, 
keskmine turvalisus

Ida-Euroopa: keskmine paindlikkus, 
madal turvalisus
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Quo vadis – Eesti 
sotsiaalkaitse





Töökäed: vananemine, ränne, nõudlus
- > jätkusuutlikkus

• Demograafilised, tehnoloogilised, majanduslikud tegurid 
võivad mõjutada sotsiaalkaitse kulusid-tulusid

• Eestis osamakseline ravikindlustus pigem miinuses, 
töötuskindlustus pigem plussis, pensionikindlustus sel 
kümnendil miinuses, sealt edasi ehk plussis

• Sotsiaalkaitsesüsteem, maksude-toetuste süsteemi
majanduslikud stiimulid võivad samas olla lahenduseks
jätkusuutlikkuse väljakutsele

• Kuidas toetame aktiivsena vananemist?

• Kuidas toetame töövõime säilimist ja säilinud töövõime 
kasutamist?

• Kudas ennetame töötust ja toetame liikumist hõivesse?



Muutuvad hõive ja sissetulekumustrid 
- > ebavõrdsus-, -vaesusriks
• Liigne, sihitamata ümber-jagamine tekitab töötust, vähene 

ümberjagamine võib vähendada majanduskasvu, suurendada 
ebastabiilsus
• 21% suhtelises vaesuses, 3,3% absoluutses vaesuses, 

materiaalses ilmajäetuses 11,6%
• Mittetavapäraselt hõivatute, nt. iseendale tööandjate 

vaesusrisk suurem

• Tasakaal vajaduspõhiste ja universaalsete hüvede vahel
• Uued või vanad meetmed: negatiivne tulumaks, 

töötasutoetus, universaalne tingimusteta sissetulek; 
inimväärne sissetulek

• Liikumine hõive ja õppimise (sotsiaalkaitse ja 
haridussüsteemi vahel)



Uued hõivevormid, töövormid 
- > sotsiaalkaitse katvus

• sotsiaalkaitse katvus de jure ja de facto

• 6% elanikkonnas ei ole kaetud ravikindustusega

• 36% uutest töötutest pole kaetud töötukaitsega

• FIEd pole kaetud töötuskindlustusega

• Sotsiaalkaitse hüvede laiendamiseks: 

• laiendades osamakseliste skeemide kohustuslikku
katvust; 

• toetades vabatahtlike osamakseliste skeemide katvust
läbi riigi toetuste;

• juurutades universaalseid hüviseid, mida rahastatakse
üldistest riigi tuludest.



Muutuvad hõive ja sissetulekumustrid 
- > sotsiaalkaitse rahastamine

• Rahastamise järgi võib jagada osamakselisteks ja 
mitteosamakselisteks süsteemideks

• Eestis võrreldes Euroopa Liidu teiste riikidega, rahastatakse 
peaaegu suurimal määral sotsiaalkaitsekulusid 
sotsiaalkaitse maksetest (79,4%) ning vähem üldistest riigi 
tuludest (20,6%) 

• Töö, kapitali, tarbimise maksustamine

• Robotite, digitaalsete teenuste, finantstehingute, andmete, 
energia jne. maksustamine



Kokkuvõtvalt

Ettevõtte, tööandja skeemid ja 
osamakselised skeemid olulised, 
kuid ei kata uusi töövorme.

Sotsiaalkaitsesüsteemi olulist 
laienemist pole, aga 
jätkusuutlikkus vajab turgutamist

Oluline, et sotsiaalkaitse oleks 
valmis võimalikeks šokkideks ja 
aitaks tööturul liikuda



Suured tänud!

Edasiste mõtete arutamiseks: 
mart.masso@praxis.ee
janno.jarve@centar.ee


