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Pensionisüsteemi eesmärk on vältida 
vanemaealiste vaesust ning säilitada 

vanemaealiste suhteline sissetulekutase.

Vanemaealiste rahalise heaolu tagamiseks pensionipõlves 
kombineeritakse riigi ja indiviidi enda panus (nt säästmine).

Lihtsustatult on pensionisüsteemi kaks keskset eesmärki:

Paljude arenenud riikide pensionisüsteemid on üles ehitatud kolmele sambale. iga sammast 
iseloomustavad erinevad eesmärgid, samas mõjutavad neid ka isesugused pikaajalised riskid. 
mitmesambalises süsteemis täiendavad eri sambad üksteist, riske hajutatakse, et saavutada 

pensionäride parem rahaline kindlustatus ja väiksem vaesusrisk tulevikus. 

Baassissetuleku tagamine ehk vanema- 
ealiste vaesuse vältimine – üldjuhul  

jooksvalt finantseeritud pension.

Asendussissetuleku tagamine ehk  
suhtelise sissetulekutaseme säilitamine 
vanemaealistele – sageli kohustuslik +  

vabatahtlik kogumispension.

•	 ümberjaotus toimub ühiskonnas üle põlvkondade.

•	 tööealine elanikkond teeb sissemakseid pension-
isüsteemi ja rahastab seeläbi jooksvaid pensione, 
lootuses ka ise kunagi pensioni saada. 

•	 kui ülalpeetavate osakaal tõuseb, tuleb  
seda kompenseerida kõrgema maksumäära, 
pensioniea tõusu või sisserändega.

•	 ümberjaotus toimub üle inimese enda elukaare.

•	 tööealine elanikkond teeb sissemakseid pension-
ifondidesse, mille eesmärk on  
koguda raha pensionipõlveks. 

•	 Pensionivarade tootlus on sõltuv kogutud 
summast, fondi tootlusest ja fondivalitsemiseks 
kulunud summadest.

•	 Jooksvalt rahastatud –  
töötaja maksab  
praeguseid pensione 

•	 sõltub maksukoormusest

•	 katab vaesusriski

•	 eeldab tervena elatud 
aastate arvu kasvu, mis 
ei pruugi toimuda samas 
tempos eluea pikenemi- 
sega

•	 sotsiaalmaksu laekumine 
väheneb, sest enam 
töötatakse iseendale 
tööandjana

•	 madala majanduskasvu 
risk

•	 Kohustuslik kogumine 
– raha investeerib kas 
eraturg või fond

•	 hajutatud investeerimis- 
riskid

•	 turvaliste varade tootluse 
madalseis maailmas

•	 seda leevendab uute 
finantstehnoloogiate 
kasutuselevõtt ja 
efektiivsem varade 
juhtimine

•	 Vabatahtlik kogumine
•	 täiendav sissetulek 

pensionipõlves

•	 risk on turvaliste varade 
tootluse pikaajaline 
madalseis maailmas

•	 individuaalne investeeri- 
misrisk on suurem

•	 oleviku-mina ja tuleviku- 
mina konflikt ning 
piiratud võimalused 
säästa
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Võimalused riigi pensionisüsteemi raha- 
list tasakaalu parandada on piiratud:

•	 sotsiaalmaksu või muude maksude tõstmine (töö- 

ealised inimesed maksavad rohkem) või maksubaasi 

laiendamine, 

•	 kõrgem kohustusliku kogumispensioni määr (ini-

mesed säästavad rohkem), 

•	 rändekvoodi suurendamine või pikaajaliselt 

kõrgem sündimus (on rohkem maksumaksjaid) ja

•	 kõrgem pensioniiga (on vähem pensionäre).

Pensionisüsteemide hindamisel on kaks 
keskset kriteeriumi: 

•	 pensionide taseme adekvaatsus – pensionisüs-

teemi suutlikkus tagada baas- ja asendussissetule- 

ku näol piisav sotsiaalne kaitse vanaduses või 

töövõimetuse korral;

•	 pensionisüsteemi jätkusuutlikkus – pensionisüs-

teemi võime kohaneda väliskeskkonna muutuste-

ga, eeskätt demograafiliste ja majanduskeskkonna 

muutustega.

Pensionide madal adekvaatsustase Eestis 
on kahe keskse teguri tulem – suhteliselt 
madal kulutase kombinatsioonis pensio- 
näride kõrge osakaaluga rahvastikus. 

•	 Eesti kogukulud pensionidele protsendina SKT-
st on Euroopa madalamate killast. 2016. aastal 
moodustasid Eesti pensionikulud 7,9% skt-st, 
samas kui euroopa liidu 28 riigi keskmine kulu- 
tase oli 12,6% skt-st ning euroala 19 riigi kesk-
mine 13,3%. ehkki eesti pensionikulud on euroopa 
riikide madalaimad, on riiklike pensionikulude 
osakaal skt-s aastatel 2001–2016 kasvanud siiski 
üle 2% – ehk suhtarvuna umbes kolmandiku võrra. 

•	 Eesti pensionäride osakaal rahvastikus on Eu-
roopa kõrgemaid. Peamiseks põhjuseks ei ole see-
juures mitte vanemaealiste suur osakaal rahvasti-
kus – 60-aastaste ja vanemate elanike osatähtsuse 
poolest (25,4% rahvastikust) on eesti euroopa liidu 
riikide seas enam-vähem keskmisel positsioonil, 
jagades 10.–12. kohta. Pigem on meil olnud suhteli-
selt suur töövõimetuspensioni saajate arv. 

•	 Eesti pensionide teoreetiline netoasendusmäär 
on u 40%, mis on Euroopa Liidu riikide mada-
laim. euroopa riikidest on kõrgeima teoreetilise 
netoasendusmääraga holland, kus see ulatub 100%-

ni. see tähendab, et keskmise palgaga töötaja neto-
sissetulek töötamise lõpetamisega seoses ei lange. 
hollandi kõrgest asendusmäärast 30% tagab võrdse 
määraga riiklik pension, mis ei sõltu palgast ning 
70% on palgast sõltuv eelfinantseeritav kutsealane 
pension (mille sissemaksetest 2/3 tasub tööandja ja 
1/3 töötaja). 

•	 võrreldes maailma kõige jätkusuutlikumate pen-
sionisüsteemidega riikidega, on Eestis kohustusli-
ku kogumise maksemäär pigem madal. 

•	 65-aastaste ja vanemate suhtelise vaesuse määr 
on Eestis tõusutrendis. Üksikute eakate vaesus-
risk on Euroopa kõrgeim. eriti suur – 2017. aastal 
78,5% – on eestis üksi elavate eakate suhteline vae-
susrisk. see näitaja on ülekaalukalt euroopa riikide 
kõrgeim, ehkki väga suur on üksi elavate eakate 
vaesusrisk ka teistes Balti riikides. eriti puudutab 
see üksi elavaid naispensionäre ja seda vaatamata  
asjaolule, et samal ajal on sooline pensionilõhe  
eestis euroopa liidu riikide kõige väiksem. 

•	 Eesti pensionisüsteem on jätkusuutlikkuse in-
deksis kõrgel kohal. eesti suhteliselt kõrge koht 
finantsilise jätkusuutlikkuse edetabelis on seotud 
pensioniea järjepideva tõstmise ja kõrge tegeliku 
tööjätuvanusega, kogumispensionifondide varade 
mahu kasvu, pensionikulude taseme ja avaliku  
sektori madala võlakoormusega.

eesti pensionisüsteem on jätkusuutlik, aga pakub 
pensionäridele madalat kaitset. 


