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Palusite õiguskantsleril kontrollida, kas on põhiseaduspärane, et Teie esindatavale, vabatahtlikult 

nn teise pensionisambaga liitunud [ ] (edaspidi avaldaja) makstav igakuine pension 

(vanaduspensioni ja kogumispensioni summa) on tulevikus väiksem kui kogumispensioniga 

mitte liitunud inimesele makstav pension. Teie hinnangul võivad normid, mis avaldaja juhtumil 

sellise olukorrani viivad, olla vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse §-ga 12 koostoimes PS §-

dega 28 ja 32. 

 

Leian, et Teie kirjeldatud näite alusel ei saa väita, et riikliku pensionikindlustuse seadus ja 

kogumispensionide seadus on põhiseadusega vastuolus.  

 

Avaldaja liitus kogumispensioniga vabatahtlikult, olles liitumise ajaks jõudnud ikka, mil 

kogumisperioodi lühiduse tõttu soovitati hoolega kaaluda, kas üldse liituda; ja valis 

konservatiivse pensionifondi. Nõnda võib tema puhul kahjuks tõesti juhtuda, et tehtud valikud 

annavad aastate pärast ebasoovitava tulemuse. Ulatuslikke järeldusi kohustusliku 

kogumispensioni põhiseaduspärasuse kohta selle juhtumi alusel teha ei saa. Tegemist on 

sundkindlustusskeemiga, mis on kohustuslik 1983. aastal ja hiljem sündinud inimestele.  

 

I. Kindlustusosakute arvu ja pensioni suuruse täpsustamine 

 

1. Palusime Sotsiaalkindlustusametilt arvutusi, kui palju oleks avaldajal riikliku 

pensionikindlustuse seaduse alusel saadud pensioni kindlustusosakuid ning kui suur oleks tema 

vanaduspension II pensionisambaga liitumise ja mitteliitumise korral. Need andmed erinevad 

mõningal määral avalduses toodud andmetest, sest arvesse on võetud pensioniregistri andmeid 

avaldaja töötasult arvestatud ja makstud sotsiaalmaksu kohta aastate kaupa.  

2. Järgnevast tabelist nähtub, et kui avaldaja ei oleks kohustusliku kogumispensioniga liitunud, 

oleks tal 2019. aasta alguse seisuga I pensionisambas 25,946 kindlustusosaku asemel 30,002 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128112019002
https://www.riigiteataja.ee/akt/103012019005
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kindlustusosakut. Erinevus on 4,056 kindlustusosakut (avalduses märgitud 4,518 

kindlustusosakut).  

 

Tabel 1. Avaldaja kindlustusosakute arv II sambaga mitteliitumise korral ning reaalselt 

omandatud kindlustusosakute arv (Sotsiaalkindlustusameti andmed) 

 

 

Tabel 2. Avaldaja riiklik vanaduspension (eurodes) kohustusliku kogumispensioniga 

liitumise ja mitteliitumise korral (Sotsiaalkindlustusameti andmed) 

 

 

Pension, mis oleks 

II sambaga 

mitteliitumisel 

Tegelik riiklik 

pension 

03.08.2016 455,09 433,22 

01.04.2017 480,06 456,73 

01.04.2018 521,25 496,27 

01.04.2019 569,40 542,52 

  

 

 

Aasta 

Pensioni-

kindlustusosakute 

suurus 

mitteliitumise 

korral aasta kohta 

Kindlustusosakud 

summeeritult  

II sambaga 

mitteliitumise 

korral 

Reaalne 

pensionikindlustus- 

osaku suurus aasta 

kohta 

Reaalsed 

kindlustus-

osakud 

summeeritult  

01.01.1999   1,463 1,463 1,463 

01.01.2000   3,093 1,63 3,093 

01.01.2001   5,052 1,959 5,052 

01.01.2002 2,042 7,094 2,042 7,094 

01.01.2003 1,989 9,083 1,591 8,685 

01.01.2004 1,889 10,972 1,511 10,196 

01.01.2005 2,017 12,989 1,613 11,809 

01.01.2006 1,809 14,798 1,447 13,256 

01.01.2007 1,585 16,383 1,268 14,524 

01.01.2008 1,452 17,835 1,162 15,686 

01.01.2009 1,457 19,292 1,328 17,014 

01.01.2010 1,425 20,717 1,14 18,154 

01.01.2011 1,383 22,100 1,106 19,26 

01.01.2012 1,315 23,415 1,052 20,312 

01.01.2013 1,288 24,703 1,03 21,342 

01.01.2014 1,209 25,912 0,968 22,31 

01.01.2015 1,168 27,080 0,934 23,244 

01.01.2016 1,099 28,179 0,879 24,123 

01.01.2017 0,951 29,130 0,951 25,074 

01.01.2018 0,872 30,002 0,872 25,946 
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Tabel 3. Võrdlus avaldajale mitteliitumise korral makstava riikliku vanaduspensioni ja 

tegeliku vanaduspensioni ning kogumispensioni vahel (eurodes) 

 

 

Pension, mis oleks 

II sambaga 

mitteliitumisel 

Tegelik riiklik 

pension + 

kogumispension 

(37,75 eurot) 

03.08.2016 455,09 470,97 

01.04.2017 480,06 494,48 

01.04.2018 521,25 534,02 

01.04.2019 569,40 580,27 

 

II. Erineva kohtlemise kirjeldus 

 

3. Tabelist 3 on näha, et avaldaja pension (riikliku vanaduspensioni ja kohustusliku 

kogumispensioni summa) on seni olnud ja on ka tänavu suurem kui pension, mida avaldaja oleks 

saanud juhul, kui ta ei oleks kohustusliku kogumispensioniga liitunud.  

 

4. Aastal 2019 on avaldaja igakuine pension (riiklik vanaduspension + kogumispension) 10,87 

euro võrra suurem pensionist, mida ta saanuks siis, kui ta ei oleks kohustusliku 

kogumispensioniga liitunud. Avaldaja ei ole praegu ega ka lähiaastail halvemas olukorras kui 

need pensionärid, kes ei liitunud kohustusliku kogumispensioniga.  

 

5. Riiklikku pensioni suurendatakse igal aastal indeksi võrra, mida arvutatakse sotsiaalmaksu 

laekumistele ja tarbijahinnaindeksile tuginedes, seevastu kogumispensioni ei indekseerita. Selle 

tõttu hakkab erinevus avaldaja pensioni ja pensioni vahel, mida ta oleks saanud kohustusliku 

kogumispensioniga mitteliitumise korral, iga aastaga vähenema. Avalduses prognoositu kohaselt 

on pensionid nelja-viie aasta pärast ühesuurused ning seejärel tekib pensionide vahel erinevus 

avaldaja kahjuks. Arvutasite, et alates 2024. aastast hakkab avaldaja saama kuus 0,44 euro võrra 

vähem pensioni (5,55 euro võrra aastas) kui juhul, kui ta ei oleks kohustusliku 

kogumispensioniga liitunud (avalduse p 2.11). Alates 2025. aastast oleks avaldaja pension kuus 

1,33 euro võrra väiksem pensionist, mida ta oleks saanud juhul, kui ta ei oleks kohustusliku 

kogumispensioniga liitunud (avalduse p 2.8). 

  

6. Kuna riikliku pensionikasvu prognoos on hinnanguline, ei ole siiski võimalik täpselt 

ennustada, millal tekib pensionide vahel erinevus avaldaja kahjuks. Siiski ei ole tõenäoliselt ka 

viie-kuue aasta pärast erinevus pensionide vahel kuigi suur (mõni euro kuus). Pikemas 

perspektiivis võib suurem erinevus küll tekkida, kuid võimatu on kindlalt öelda, kui suur see on. 

See, mil määral pensione tulevikus indekseeritakse, sõltub indeksi arvutamise aluseks olevatest 

majandusnäitajatest ja maksulaekumisest. Teisalt, kuna avaldaja jätkab töötamist, laekub tema 

eest tasutud sotsiaalmaks täielikult I sambasse ning I samba pension suureneb ka seetõttu. 

Erinevus I samba pensioni kasuks suureneb ka avaldaja töötamise tõttu. 

 

7. Avalduses on eeldatud, et riiklik pension kasvab vähemalt 5 protsenti aastas. Sellele tuginedes 

on avaldaja arvutanud, et näiteks 2034. aastal on tema pension ühes kuus 24,49 euro võrra 

väiksem pensionist, mida ta oleks saanud kohustusliku kogumispensioniga mitteliitumise korral. 

Rahandusministeerium on pensionikasvu prognoosides tunduvalt ettevaatlikum, leides, et enam 

ei saa arvestada varasemate aastate majanduskasvuga. Kokkuvõtvalt on erineva kohtlemise 

ulatust tulevikus keeruline hinnata. 
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III. Erineva kohtlemise põhjus 

 

8. Erinev kohtlemine (erineva suurusega pension) tuleneb sellest, et avaldaja loobus kohustusliku 

kogumispensioniga liitudes osaliselt riiklikust pensionist, soovides selle asemel saada 

kohustuslikku kogumispensioni. 

  

9. Seadus ei taga, et erinevate süsteemide alusel (riiklik pensionikindlustus ja kogumispension 

vs. ainult riiklik pension) pensioni saavad inimesed hakkavad saama ühesuurust pensioni. Riiklik 

pension ja kohustuslik kogumispension on loodud teineteist täiendama, neil on erinevad riskid 

ning need kujunevad  erinevate põhimõtete järgi.  

 

10. Riiklik vanaduspension koosneb kolmest osast: baasosast, staažiosast ja kindlustusosast. 

Baasosa ja staažiosa suurust ei muuda see, kas inimene on kohustusliku kogumispensioniga 

liitunud või mitte. Kindlustusosa suurus vastab inimese kindlustusosakute ja aastahinde 

korrutisele. Kindlustusosakute arvutamiseks liidetakse inimese isikustatud sotsiaalmaksu riikliku 

pensionikindlustuse osa summad ning jagatakse isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse 

osa keskmise suurusega antud kalendriaastal. I sambasse suunatud maksuraha ei saa inimene ise 

pensioni tarbeks investeerida, seda kasutatakse pensionäridele pensioni maksmiseks. Kui 

inimene on liitunud kohustusliku kogumispensioniga, suunatakse osa tema sotsiaalmaksust (4%) 

kohustuslikku pensionifondi ehk II sambasse. Vastav sotsiaalmaksu osa ei lähe I samba 

kindlustusosakute arvestamisel arvesse: inimene omandab vähem kindlustusosakuid I sambas, 

saades selle asemel kogumispensioni. II sambaga liitunu saab väiksemat pensioni I sambast, kuid 

omandab II sambas pensionivara, mida investeeritakse inimese valitud pensionifondis ning mida 

saab erinevalt I samba pensioniõigustest pärandada. 

 

11. Kohustuslik kogumispension loodi selleks, et lahendada rahvastiku vananemise tõttu 

tekkivaid probleeme riikliku pensionikindlustuse rahastamisel. Seetõttu kehtestati 

kogumispension kohustuslikuna 01.01.1983 ja hiljem sündinud inimestele, kes jõuavad 

pensioniikka ajaks, mil on prognoositud tööealiste arvu kriitilist vähenemist pensioniealiste arvu 

suhtes. Eesmärk oli see, et ka aastal 2040 ja edaspidi oleks võimalik maksta senise tasemega 

pensione, ilma et selleks peaks oluliselt suurendama maksukoormust. Lahenduseks väljapakutud 

kohustuslik kogumispension on sundkindlustusskeem, mis kohustab töötajaid säästma oma 

palgast pensioniks 2%, millele lisatakse osa sotsiaalmaksust.  

 

12. Enne 1983. aastat sündinud inimesed said võimaluse seaduses sätestatud perioodil liituda 

kohustusliku kogumispensioni skeemiga vabatahtlikult. Vabatahtlikult liitudes pidi avaldaja 

mõistma, et osa tema pensionist kujuneb teistsugustel alustel kui mitteliitunute pension ning et 

liitumise otsuse tõttu saab ta tulevikus teistsuguse suurusega pensioni kui kohustusliku 

kogumispensioniga mitteliitunud inimesed. Avaldaja põhiküsimus paistab seisnevat ootuses, et ta 

soovib saada kohustusliku kogumispensioniga liitumise tulemusel suuremat pensioni.  

  

13. Kogumispensionide seadus ei taga kindlas suuruses kogumispensioni. Pensioni lõplik suurus 

oleneb pensionile mineku ajaks kogutud fondiosakute arvust ja väärtusest, samuti 

kindlustusandjaga sõlmitud pensionilepingu tingimustest. See, kui palju on avaldajal kogunenud 

pensionile minekuks II sambas pensionivara, sõltub kogumisperioodil finantsturgudel ja 

majanduses toimuvast, kuid ka avaldaja fondivalikust.  

 

14. Nõustuda ei saa avalduses väidetuga, et riik suunas teadlikult inimesi liituma kohustusliku 

kogumispensioniga, lubades neile liitumise tulemusena lisasissetulekut ning jättes avaldamata, et 

inimesed kohustusliku kogumispensioniga vabatahtlikult liitumisest hoopis kaotavad.  
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15. Seadus ei anna lubadust, et tulevikus on kohustusliku kogumispensioniga vabatahtlikult 

liitunud inimese pension suurem kui kohustusliku kogumispensioniga mitteliitunud inimese 

pension. Ka ei ole võimalik sellist lubadust tuletada seaduseelnõu seletuskirjast. Avalduses 

tsiteeritud kogumispensioni seaduse eelnõu seletuskirja lõigus1 on kirjeldatud kogumispensioni 

pikaajalisi eesmärke: säilitada pensionide senine tase, st pensionide suhe palkadesse, arvestades 

demograafilisi riske, mille suurimat mõju riigieelarvele on prognoositud aastaks 2040 ja 

edaspidi. Ka seletuskirjas märgitud võimalus, et soodsa majandusarengu korral (pensionifondide 

tootlus ületab palkade kasvu) võib pensionide ostujõud paraneda, ei ole tõlgendatav lubadusena, 

et kohustusliku kogumispensioniga liitunud inimeste pension on kindlasti suurem või vähemalt 

sama suur kui kohustusliku kogumispensioniga mitteliitunute pension. 

 

16. Aastal 2002 avaldati mitmeid artikleid ja analüüse selle kohta, kas kohustusliku 

kogumispensioniga liituda on otstarbekas. Neis artiklites oli korduvalt märgitud, et avaldajaga 

üheealiste inimeste puhul on keeruline hinnata, kas neile on kohustusliku kogumispensioniga 

liitumine kasulik või kahjulik.2 Kuna ei olnud kindel, et inimesed liitumisest kindlasti võidavad, 

soovitati liitumisotsust hoolikalt kaaluda. Rahandusministeeriumi esindaja Kadi Oorn selgitas, et 

kui üle viiekümneaastane inimene teenib keskmisest väiksemat töötasu või investeerib raha 

pensionifondi, milles on suurem osatähtsus võlakirjadel ja seega madalam tootlus, ei ole tal 

ilmselt kasulik II sambaga liituda.3  

 

17. Avaldaja sai kohustusliku kogumispensioni maksetega alustamise aastal 50-aastaseks. Siiski 

oli tema kogumise periood küllaltki pikk (aastail 2003−2016), mistõttu võib väikeste 

pensionimaksete põhjus olla muus, näiteks valitud pensionifondi(de) madalas tootluses. 

 

18. Palusime täpsustada, millistes fondides avaldaja oma pensionivara hoidis. Selgus, et need 

olid Swedbanki K10 ja K30. Mõlemad fondid on konservatiivse või tasakaalustatud 

investeerimisstrateegiaga fondid, mille eesmärk ei ole suur tootlus, vaid kapitali säilimine ja 

mõõdukas kasv.4 Kui avaldaja oleks valinud suurema tootlusega fondi, oleks tema pensionivara 

kasvanud rohkem ning selle arvel oleks saanud maksta suuremat kogumispensioni. Samuti 

mõjutab pensionimaksete suurust see, millistel tingimustel on sõlmitud pensionileping. Ei ole 

teada, kas avaldaja kasutas võimalust sõlmida garantiiperioodiga leping, et tema surma korral 

jätkataks makseid soodustatud isikule.5 

  

                                                 
1Kogumispensionide seaduse eelnõu (IX Riigikogu koosseisu 737) seletuskiri: „Kogumispensioni süsteemi 

rakendamise eesmärgid on: /…/ 2. Keskmise pensioni asendusmäära languse vältimine ja pensionide ostujõu kasv. 

Ebasoodne demograafiline areng (sotsiaalkindlustatud töötajate ja pensionäride suhtarvu langus) viib olukorrani, kus 

ühe võimalusena pensionide suhe palkadega võrreldes pidevalt langeb või tuleb finantseerimist (sotsiaalmaksu 

määra või riigieelarve ülekandeid pensionikindlustuse eelarvesse) pidevalt suurendada. Kogumispensioni 

rakendamine võimaldab tervikuna säilitada pensionide senise taseme ning soodsa majandusarengu korral 

(pensionifondide tootlus on suurem kui reaalpalga kasv) võib perspektiivis kaasa tuua pensionide ostujõu kasvu.“  
2 Vt artikleid „Kogumispensioni esimene liitumisetapp lõpeb reedel“, „Kuidas mõjutab kogumispensioniga liitumine 

sinu riiklikku pensioni“. 
3 Vt artiklit „Üle 50-aastasel ei tasu kogumispensioniga liituda“. 
4 Pensionifondide tootlust saab üldjoontes hinnata pensionikeskuse kodulehel avaldatud pensionifondide osakute 

puhasväärtuse kasvu järgi. Näiteks ajavahemikul 01.01.2003-31.07.2016 kasvasid avaldaja valitud fondide osakute 

väärtused 27,62% (K10) ja 46,25% (K30). Võimalik oli valida ka suurema aktsiate osakaaluga fondi (nt 50% 

aktsiatesse investeeriva fondi), mille osakute puhasväärtuse kasv oli tunduvalt suurem (LHV L osakute 

puhasväärtuse kasv sel perioodil oli 147,25%). Ka konservatiivse strateegiaga fondide seas oli parema tootlusega 

fonde (näiteks LHV S osakute puhasväärtuse kasv valitud perioodil oli 95,98%).  
5 Pensionide pärandatavus on II samba pensionäride eelis, kuid muudab pensionisüsteemi kulukamaks. Nt 2018. 

aasta pensionide statistika ülevaate järgi on pärimise teel pensionifondidest välja võetud 22,1 miljonit eurot (sellest 

2018. aastal 3,9 miljonit eurot). 

https://sakala.postimees.ee/2385259/kogumispensioni-esimene-liitumisetapp-lopeb-reedel
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kuidas-mojutab-kogumispensioniga-liitumine-sinu-riiklikku-pensioni?id=50918102
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/kuidas-mojutab-kogumispensioniga-liitumine-sinu-riiklikku-pensioni?id=50918102
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ule-50-aastasel-ei-tasu-kogumispensioniga-liituda?id=50942360
https://www.pensionikeskus.ee/statistika/ii-sammas/kogumispensioni-fondide-nav/?date_from=07.01.2003&date_to=31.07.2016&f%5B%5D=47&f%5B%5D=39&f%5B%5D=46&f%5B%5D=48&f%5B%5D=57&f%5B%5D=60&f%5B%5D=61&f%5B%5D=58&f%5B%5D=36&f%5B%5D=37
https://www.pensionikeskus.ee/wp-content/uploads/rahandusministeeriumi-statistika/Pensioni-statistikaülevaade-2018-1.pdf
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19. Kokkuvõttes ei saa nõustuda väitega, et kui avaldaja pension jääb kohustusliku 

kogumispensioniga mitteliitunud inimese pensionist väiksemaks, on tegemist avaldajast 

mitteolenevatel põhjustel tekkinud olukorraga.  

 

20. Praegu ning orienteeruvalt veel nelja-viie aasta jooksul ei ole avaldaja halvemas olukorras 

kui need pensionärid, kes kohustusliku kogumispensioniga ei liitunud. Kui avaldaja pension 

muutubki ajapikku väiksemaks pensionist, mida oleks saanud kohustusliku kogumispensioniga 

mitteliitumise korral, tuleneb see ka avaldaja enda valikutest.  

 

 

Austusega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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