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Tänase ettekande 

eesmärk

 Mida ja miks me teeme?

 Kuhu oleme jõudnud?



Arenguseire Keskusest

• Analüüsib ühiskonna pikaajalisi arenguid, 

teostab tulevikuseiret

• Korraga töös kolm uurimissuunda:

- 2017 – 2018: Tootlikkuse, e-valitsemise ja tööturu 

tuleviku uurimissuunad

- 2019: Tuleviku vanemaealiste rahaline heaolu, 

regionaalse majanduse arenguperspektiivid, 

inimvara – väärtused ja heaolu

• Jooksev info:

- Uudiskiri maailma mõttekodade tööde kohta

- Trendiülevaade „Pikksilm“

• Riigikogu juures tegutsev iseseisev 

mõttekoda

• ASK loodi 2016 ja hakkas 

tegutsema 2017 kevadel.

• Hetkel 6 täiskohaga töötajat ja kaks 

osalise ajaga töötajat. 

• Arenguseire seadus ja sõltumatu 

nõukoda.

• Tegevusplaani kooskõlastab 

Riigikogu majanduskomisjon.Arenguseire           riigikogu.ee/arenguseire



The question isn't at 

what age I want to retire, 

it's at what income

- George Foreman

“



Suured küsimused

• Milline on Eesti jaoks hea pensionisüsteem 

tulevikus?

• Kuidas tagada riikliku pensionisüsteemi 

jätkusuutlikkus, kui ülalpeetavate osakaal kasvab?

• Kuidas toimivad pensionisüsteemid mujal?



Lähenemine

uurimisteemale



Uurimine koosloome põhimõttel

• Lauri Leppik, TLÜ

• Leonore Riitsalu, EBS, OECD

• Magnus Piirits, Praxis, TÜ

• Liisi Uder, Pension 2050 projektijuht

• Kristiina Selgis, Sotsiaalministeerium

Ekspertkogu Valideerijad

• Katre Pall, sotsiaalkaitse ekspert

• Erik Terk, stsenaariumimetoodik

Trendi- ja

murranguteemad

veebruar-juuli 

Stsenaariumid
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Avaldame

Uurimissuuna lähteülesanne

Arenguseire nõukoja mõttepaber

Tuleviku-minu rahaline heaolu (Leonore Riitsalu)

Eesti pensionisüsteem rahvusvahelises võrdluses (Lauri Leppik)

Eesti elanike sissetuleku- ja varaprofiilid (Tartu Ülikool)

Trendi- ja murranguraport

Stsenaariumid



Tagasi suurte 

küsimuste juurde



Mida me teame?

• Demograafilised protsessid esitavad 

väljakutse pensionisüsteemi 

jätkusuutlikkusele.

• Töötegija õigusliku staatuse arengud 

võivad jätta paljud inimesed tagatisteta.

• Pensionid ei suuda tagada inimväärset 

elatustaset, kukkumine võrreldes 

varasema sissetulekuga on kõrge.

• Kehv säästmiskultuur takistab 

alternatiivsete vahendite kogumist ja 

pikalt tulevikku vaatamist.

Peamine uurimisküsimus: 

Millised on tuleviku vanema-

ealiste rahalise heaolu 

tagamise võimalused ja

arenguperspektiivid Eestis? 



Valitud ajaraam: 2050+

Pensionidest rahalise heaoluni

Milline on Eesti tuleviku 

pensionisüsteem?

Milline on Eesti tuleviku 

vanemaealiste rahaline heaolu?

Rahaline heaolu (financial wellbeing) = praegune rahaasjade korraldamise 

stress + kindlustunne tuleviku rahaliste eesmärkide saavutamisel 



Mida me eeldame? Trendid
• Tervena elatud aastad ja tööalaselt 

aktiivselt veedetud aastad kasvavad

• Isiklikud tervisekulutused suurenevad
Inimene

• Vanemaealiste osakaal kasvab; 

• Rändevood intensiivistuvad;Rahvastik

• Väärtuspõhine ja sotsiaal-majanduslik
kirjusus suureneb

• Põlvkondadevahelised sidemed 
nõrgenevad

• Vanemate inimeste positsioon 
valijagrupina tugevneb

Ühiskond

• Ühtlustumine EL-i 
majandusega

• Sissetulekute ebavõrdsus 

Eesti 
majandus

SUURED 

TRENDID



VÕIMALIKUD MURRANGUD

Demograafilise olukorra 

drastiline muutus Tasaarengut ja

säästlikkust tähtsustava

ideoloogia esiletõus

Eesti majandus-

situatsiooni järsk

halvenemine

Pensionisüsteemi

järsk kokkukukkumine

Riigi rolli järsk

vähenemine 

sotsiaalkaitses

Hüppeline 

tööpuuduse tõus

Kodanikupalk

Üksilduse ajastu

Keskmise eluea 

oluline pikenemine 

Eutanaasia

kasutuselevõtt

Euro ootamatu 

devalveerumine



Individuaalsed tegurid mängivad

säästmisel olulist rolli

Allikas: Tartu Ülikool, pakkumus „Eesti elanike sissetuleku- ja varaprofiilid“

Individuaalseid tegureid Struktuurseid (väliseid) tegureid

• Kasvatus

• Sotsiaalne võrgusik

• Sissetulek

• Huvid

• Oskused

• Iseloom (nt sihikindlus)

• Ülalpeetavad ja toetajad

• Elustiil/eluviis

Institutsionaliseeritud:

• II pensionisammas

• Otsekorralduslikud säästuskeemid (inimesel 

on ise vaja vaid liituda)

• Lähedaste hooldis- või ülalpidamise 

kohustus

Institutsionaliseerimata:

• Pärand

• Kingitused

• Elukaaslase või abikaasa vara

Inimese finantskäitumist mõjutavad tegurid



„Eesti elanike sissetuleku- ja varaprofiilid“

Allikas: Tartu Ülikool, pakkumus 

„Eesti elanike sissetuleku- ja varaprofiilid“

Inimene, kes sai lotovõidu või päranduse
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Madala sissetulekuga inimene, 

kes kasutab digikassa teenust

Madala sissetulekuga inimene, 

kes kogub „sukasäärde“

Inimene, kes ostab kinnisvara eesmärgiga see 

pensionipõlve heaks välja rentida

Kõrge sissetulekuga inimene, kes 

kulutab sissetuleku luksustoodetele

võimalus säästa

Inimese tahe ja oskus säästa vs tema võimalus säästa



Kõrge sissetulek ja head finantsteadmised ei 

taga rahalist heaolu

• Rahatarkuse uuringud näitavad, et Eesti elanikud planeerivad ja 

investeerivad tuleviku rahalise heaolu nimel vähem kui nende teadmised ja 

sissetulekud võimaldaksid (OECD 2016; Meriküll ja Rõõm, 2016).

• Me ei pruugi tuleviku-mina iseendana tajuda, seetõttu tajuvad inimesed 

kauge tuleviku nimel raha kasvama panemist nagu oma rahast ilma jäämist.

Allikas: Leonore Riitsalu, 2019, Tuleviku-minu rahaline heaolu, Arenguseire Keskus

Tugi inimeste rahaasjade planeerimisel liigub paljudes 

riikides üha rohkem finantsteadmiste jagamiselt 

käitumisökonoomika rakendamisele ja „nügimisele“ 



Stsenaariumid



Millal kasutatakse stsenaariume?

Allikas: Google

EES ON

OHTLIK

KURV



Mida me ei tea aasta 2050 kohta?

• Ühiskonna väärtused ja hoiakud (aga ka laiemalt ootus 

riigile, hoiakud eluolu osas jne). Kas domineerib 
- n-ö hooliv, pehme, solidaarsusele orienteeritud jne ühiskond või 

- indiviidi isiklikku vastutust (ja vabadust) väärtustav ühiskond

• Majanduskasvu perspektiiv. Kas 
- majanduses on oodata pikaajalist kasvu tsükliliste majanduskriisidega, kuid 

kokkuvõttes siiski suuremat heaolu võimaldavat või 

- majandus takerdub, kasvuhoog raugeb ning riigi heldus on piiratud 

eelarvesurve tõttu. 

NB! Oluline eeldus
• Väärtuste killustumine

• Võimetus sõlmida kõigile sobivaid 

ühiskondlikke kokkuleppeid



Neli stsenaariumi

Solidaarne hoiak, 

pikaajaline hea

majanduskasv

Individualistlik 

ühiskond, 

pikaajaline hea 

majanduskasv

Individualistlik 

ühiskond, 

pikaajaline hea 

majanduskasv

Solidaarne hoiak, 

stagneeruv

majanduskasv

Ümberjagav-

kollektiivne 

ühiskondlik hoiak, 

töö-pereelu tasakaal 

ning vähem töötamist 

pensionieas

Individualistlik 

ühiskondlik hoiak, 

konkurentsivõimeline 

ja töötamist soosiv, 

kuid kõrge 

ebavõrdsusega

Ellujäämisühiskond 

vajaduspõhiste 

baashüvedega, kus 

igaüks on oma õnne 

sepp, kuid keegi pole 

eriti õnnelik

Vaene aga hooliv 

ühiskond, mis 

kohaneb ümber 

mitterahalistele 

suhetele ja

toetustele 



Inimene ja ühiskond
• Targem töö, tervena elatud aastate kasv, aga piiratud töine 

panus pensionieas

• Tugevad põlvkondadevahelised sidemed, ootus panuseks

Majandus
• Edulugu, kuid ühiskonnakorraldus majanduse konkurentsivõimet 

pärssiv

Vanemaealiste rahaline heaolu
• Kõrged ootused riigile ja lähedastele, vähene isiklik panus –

ootus mugavusele ja selles pettumine

• Pensionile jäädes oluline kukkumine sissetulekutes

• Kogukonnapõhised skeemid, sõltumine lähedastest

Tõenäoline vanemaealiste rahalise heaolu 

poliitika
• Riigi rahaline tugi ja teenused, mis võimaldab kõikidele 

äraelamist, kuid selle piisavus sõltub inimese varasemast elust 

ja ootustest

• Kõrge süsteemi jätkusuutlikkuse risk

STSENAARIUM 1

Ümberjagav-kollektiivne 

ühiskondlik hoiak ja pikaajalise 

majanduskasvu ootus



Inimene ja ühiskond

• Surve pikale tööelule, eneseteostus osa identiteedist

• Kõrge sissetulekute ebavõrdsus

• Isiklike tervisekulude kasv, aga paljudele kättesaamatu

• Perekondlike sidemete nõrgenemine

Majandus

• Pikaajaline hea

• Rahvusvahelist konkurentsivõimet soosiv

• Piirkondlikud arenguerinevused

Vanemaealiste rahaline heaolu

• Isikliku panuse rõhutamine, hea teadlikkus

• Palju hästi toimetulevaid vanemaealisi

• Igaüks on oma õnne sepp

• Kõrge vanemaealiste rahalise heaolu ebavõrdsus

Tõenäoline vanemaealiste rahalise

heaolu poliitika

• Rahaline baastugi, aga pigem madal

• Nügimise ja maksupoliitika meetmet, mis suunavad ise 

koguma

STSENAARIUM 2

Individualistlik ühiskondlik

hoiak ja pikaajalise 

majanduskasvu ootus



Inimene ja ühiskond

• Töötamise soodustamine, aga töökohti ei pruugi 

jätkuda, tööelu kvaliteet on kaheldav

• Kõrge ebavõrdsus 

• Läbiv ebakindlus tuleviku pärast, oht jääda üksi

Majandus

• Tasakasv, kriisid

• Rahvusvaheline konkurentsivõime langus

Vanemaealiste rahaline heaolu

• Igaüks peab ise hakkama saama

• Säästmine võimaluste piires, kuid paljudes polegi 

võimalik. 

• Palju absoluutses vaesuses elavaid vanemaealisi

Tõenäoline vanemaealiste rahalise

heaolu poliitika

• Pension on vajaduspõhine toimetulekutoetus 

inimestele, kes ei saa tööl käia või kelle 

sissetulek ei ole äraelamiseks piisav

STSENAARIUM 3

Individualistlik ühiskondlik hoiak 

ja majanduse stagneerumise 

ootus



Inimene ja ühiskond

• Põlvkondadevahelised sidemed tugevnevad

• Elamine peres või kogukonnas – vaene, aga hooliv 

ühiskond

Majandus

• Järjestikused kriisid ja rahvusvahelise 

konkurentsivõime langus 

Vanemaealiste rahaline heaolu

• Lootus riigi teenustele ja lähedaste toele

• Subjektiivsed heaolunäitajad olulisemad, 

tarbimiskäitumine muutub

• Piirkondlik ebavõrdsus

• hinda läheb naturaalmajandus ja isetegemine

Tõenäoline vanemaealiste rahalise

heaolu poliitika

• Teenustele orienteeritud

• Soodustab isikult-isikule jagamismajanduse teenuseid 

kogukonna tasandil

• Suur koorem sugulastel või surve riigil

STSENAARIUM 4

Ümberjagav-kollektiivne 

ühiskondlik hoiak ja majanduse 

stagneerumise ootus



Mis saab edasi?

• Loogika lihvimine, detailid

• Personad, 

kvantifitseerimine

• Poliitikakujunduse 

otsustuskohad

• Stsenaariumide 

selgitamine ja tutvustamine

Võimalus panustada –

nüüd ja kohe

„Kus viga näed 

laita, seal tule ja 

aita“



Aitäh!
johanna.vallistu@riigikogu.ee

riigikogu.ee/arenguseire Arenguseire Keskus


