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Päevakord:
1. Juhtrühmast
2. Lähteülesandest
3. Adekvaatsusest ja solidaarsusest
4. Pensioniseminarist
5. Järgmised sammud
Kokkuvõte: 19. juuniks 2015 oodatakse alljärgnevat infot:
1. Lähteülesande kooskõlastamise tähtaeg juhtrühmaga liitunutele, kommentaaride
mittelaekumisel loetakse lähteülesanne kooskõlastatuks.
2. Vastuseid pensioni adekvaatsuse ja solidaarsuse küsimustele, mis on toodud allpool
käesoleva Memo vastavas lõigus. Eesmärk on fikseerida esmased mitteformaalsed
arvamused.
Vastused palume saata:
 Lelo Liivele, Eesti Koostöö Kogu (lelo.liive@kogu.ee ) ja
 Cc: Kristiina Rääk, Sotsiaalministeerium (kristiina.raak@sm.ee )
Arutelu:
1. Juhtrühmast
Riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkuse juhtrühm on mitteformaalne avatud ja laiapõhjaline
sihtrühmade esindajate rühm, kes püüab eelkõige jõuda konsensusele pensionikindlustuse
eesmärkide osas. Juhtrühmaga võivad liituda kõik soovijad.
Teemad, mis vajavad kokkuleppimist on – pensionide piisavus, pensionide solidaarsus ja
pensionikindlustuse rahaline jätkusuutlikkus.
2. Lähteülesandest
Tutvustati lähteülesande projekti. Lähteülesanne saadetakse käesoleva koosoleku kokkuvõttega
partneritele kooskõlastamiseks. Tagasisidet oodatakse 19. juuniks 2015.
Esmane tagasiside eesmärkide lahtimõtestamisel oli koosolekul järgmine:
 Ülesandepüstituses tuleb välja öelda, kas eesmärk on nn. isefinantseeruv süsteem, kus
kulud kaetakse vaid sotsiaalmaksust või eeldatakse ka muid katteallikaid.
 Võimalikult varakult defineerida kõige problemaatilisemad küsimused ja tuua need
avalikku arutellu.







Kaaluma peaks järgmiste alateemade lisamist projekti skoopi: eripensionid,
soodustingimustel vanaduspensionid ja väljateenitud aastate pensionid ning
tööandjapension.. ja kohustuslik II pensionisammas, mis moodustab tulevikus olulise osa
saadavast pensionist.
Oluline on, et rahvapension oleks nii suur, et selle saaja ei peaks taotlema lisaks
toimetulekutoetust (liita rahvapension ja toimetulekutoetus).
Uurima peaks pensionäride tarbimisstruktuuri, mis võib olla üldisest hoopis erinev.
Solidaarsuse küsimus on üks keerulisemaid.

3. Adekvaatsusest ja solidaarsusest
Tõnu Lillelaid Rahandusministeeriumist tutvustas pensionide adekvaatsuse ja solidaarsuse
teemat (vt lisatud slaide). Ettekandest tulenevalt on sihtrühmadele järgmised küsimused, millele
oodatakse kirjalikku vastust 19. juuniks 2015:
ADEKVAATSUS
1. Milline indikaator võiks mõõta miinimumpensionit?
1.1. Kas absoluutne vaesus on miinimumeesmärgiks sobiv näitaja? Kui ei, siis mis võiks
sobida?
1.2. Milline peaks olema staaž/panus süsteemi, et saada miinimumpensioni (nt 15 aastat
miinimumpalgaga)?
1.3. Kas rahvapension peaks võrduma miinimumpensioniga?
2. Milline indikaator või indikaatorid võiks mõõta keskmist pensionit?
SOLIDAARSUS
3. Milline indikaator võiks mõõta pensionide jaotust?
3.1. Kas pensionid peaksid sõltuma sissemaksetest või olema pigem võrdsed?
3.2. Kui suur oleks aktsepteeritav pensionide ebavõrdsus?
4. Pensioniseminarist
18. juunil 2015 kell 9.30-14.30 toimub Ülemiste Technopoli (Lõõtsa 6) Helsinki seminariruumis
pensioniseminar Maailmapanga ja Eesti esinejatega. Teemadeks on pensionide adekvaatsus,
solidaarsus ja jätkusuutlikkus. Seminar toimub inglise keeles ja kõigil on diskussioonivoorus
võimalik küsimusi esitada ja kaasa rääkida.
5. Järgmised sammud ja ülesanded
- Rahandusministeerium teeb järgmiseks juhtrühma kohtumiseks ülevaate pensionieelarve
puudujäägi põhjustest.
- Augustis toimub arvamusfestival, kus ühe integreeritud teemana on üleval ka pensionide
jätkusuutlikkus.
- Sihtrühmad annavad kooskõlastuse lähteülesandele 19. juuniks 2015.
- Sihtrühmad annavad vastused adekvaatsuse ja solidaarsuse küsimustele 19. juuniks 2015.
- Sotsiaalministeerium ja Rahandusministeerium valmistavad suve jooksul ette analüüsi
baasstsenaariumi ning adekvaatsuse ja solidaarsuse eesmärkide osa mustandi põhinedes
ekspertidelt ja sihtrühmadelt tulnud arvamusele.
- Järgmine juhtrühma kohtumine toimub septembris (aeg täpsustub septembri alguses).

