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5 sammu 
soovitud tuleviku saavutamiseks

Mõtle Arvuta

www.eesti.ee

Kontrolli TegutsePlaneeri



Unista ehk mõtle läbi ja visualiseeri, 
millist elu sa vanema täiskasvanuealisena soovid

Minu eluviis ja elustandard
Kuidas soovin aega täita



Arvuta, millist kuusissetulekut
sa oma unistuste eluks vajad

pension + palk + muud tulud
-

eluase + transport + tervis + hobid + muud püsikulud 
=

?



https://pension.sotsiaalkindlustusamet.ee/kalkulaator
https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/t
oetused_ja_sotsiaalabi_1/pensionikalkulaator

Kontrolli: Info kõigi pensionisammaste hetkeseisu kohta

https://pension.sotsiaalkindlustusamet.ee/kalkulaator
https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/toetused_ja_sotsiaalabi_1/pensionikalkulaator


Planeeri oma tulevane pension

Millist pensioni vajad 
tulevikuootuste kindlustamiseks?



Säästa ja investeeri

Tegutse! Seatud sammude 
täitmine eesmärgi saavutamiseks



TEE OMA 
PERSONAALNE 

PENSIONIPLAAN



I sammas ehk riiklik vanaduspension



2015. aasta prognoos 2060. aastaks

• Vaeseimate ja rikkaimate pensionäride ebavõrdsus 
kasvab 1,7-lt 4-kordseks.

Tööealiste arv 32% Vanemaealiste arv 41%

2 töötaja asemel 1,3 töötajat pensioniealise kohta

Pensionipõlve pikkuse kasv 19 aastalt 25 aastale



Riikliku pensionikindlustuse seaduse peamised  
muudatused

• 2027. aastast seotakse pensioniiga eeldatava eluea muutusega

• 2021. aastast täieneb I samba pensionivalem ühendosaga

• 2021. aastast muutub vanaduspensioni saamine paindlikuks.
I sambas uus pensioni alaliik - paindlik pension



Vanaduspensioniiga alates 2027. aastast

Alates 2027.a. sõltuv keskmisest elueast

Vabariigi Valitsus kehtestab kaks aastat ette

Pensioniea muutus 1-3 kuud aastas

Pensioniiga suureneb vastavalt sünniaastale 3 kuu võrra kuni aastani 2026 

2021. aastal jõuavad vanaduspensioniikka 1957.a sündinud inimesed. 
Nende pensioniiga 64 aastat. 

2026. aastal on pensioniiga 65 aastat (1961.a)



P = B +  S·ah +  K·ah +  (K + So)/2·ah
Baasosa = 235,3079 €

Staažiosak. 1 tööaasta = 1 staažiosak.

Kindlustusosak. 1 keskmine palk = 1 kindlustusosak. 

(NB! II sambaga liitunul = 0,8 kindlustusosakut)

Ühendosak = (Kindlustusosak + Solidaarosak) / 2 

Pensionivalem alates 2021

Solidaarosaku suurus = max 1, kui teenid aasta jooksul 

vähemalt 12x miinimumpalka.
(NB! II sambaga liitunul 0,8)

kuni 31.12.1998 1999 - 31.12.2020 alates 2021

Aastahinne = 7,206 €. 

Aastahinne on ühe osaku 

rahaline väärtus



Näide, kui ei ole II sambaga liitutud

Salme 

• 2 keskmist palka

• 2020. a teenis ta 2 kindlustusosakut
• Rahaline väärtus on 14,41 €. 

• 2021. aastal teenib ta 1,5
ühendosakut 
• Arvutamine:

(2 kindlustusosakut + 1 solidaarosak)/2

• Rahaline väärtus on 10,81 €.

Tuudur

• 0,5 keskmist palka

• 2020. a teenis ta 0,5 kindlustusosakut
• Rahaline väärtus on 3,6 €. 

• 2021. aastal teenib ta 0,75
ühendosakut 
• Arvutamine:

(0,5 kindlustusosakut + 1 solidaarosak)/2

• Rahaline väärtus on 5,4 €.



Näide, kui on liitutud II sambaga

Salme 

• 2 keskmist palka

• 2020. a teenis ta 1,6 
kindlustusosakut
• Rahaline väärtus on 11,52 €. 

• 2021. aastal teenib ta 1,2 
ühendosakut 
• Arvutamine > (1,6 kindlustusosakut + 

0,8 solidaarosak)/2

• Rahaline väärtus on 8,65 €.

Tuudur

• 0,5 keskmist palka

• 2020. a teenis ta 0,4 kindlustusosakut
• Rahaline väärtus on 2,88 €. 

• 2021. aastal teenib ta 0,6 
ühendosakut 
• Arvutamine > (0,4 kindlustusosakut + 

0,8 solidaarosak)/2

• Rahaline väärtus on 4,32 €.



Kui tahad, peata pensionimaksed 50% või 
100% ulatuses – peatatud osa suureneb. 
Peatada saab ka varem määratud pensioneid.

Pensioni makstakse ka töötamise korral.

Võimalik minna kuni 5 a varem või ükskõik 
kui palju hiljem.

Kui tahad, peata pensionimaksed 50% või 
100% ulatuses – peatatud osa suureneb.

VALI ISE, MILLAL LÄHED

PEATA OMA PENSION

TÖÖTAMISEL PIIRANGUID POLE

Ennetähtaegne vanaduspension Paindlik vanaduspension

Pensioni ei makstakse töötamise korral.

Võimalik minna kuni 3 a varem või ükskõik 
kui palju hiljem.

VALI ISE, MILLAL LÄHED

TÖÖTAMISEL PIIRANGUD

PEATA OMA PENSION



pensionile minemise aeg Paindlik pension (2021-...) Ennetähtaegne/edasilükatud pension (...-2025)

5 aastat varem -22,6%

4 aastat varem -18,7%

3 aastat varem -14,52% -14,4%

2 aastat varem -10,03% -9,6%

1 aasta varem -5,21% -4,8%

pensionieas 0,0% 0,0%

1 aasta hiljem 5,69% 10,8%

2 aastat hiljem 12,0% 21,6%

3 aastat hiljem 19,02% 32,4%

4 aastat hiljem 26,85% 42,3%

5 aastat hiljem 35,63% 54,0%

6 aastat hiljem 45,52% 64,8%

7 aastat hiljem 56,69% 75,6%

8 aastat hiljem 69,37% 86,4%

9 aastat hiljem 83,83% 97,2%

10 aastat hiljem 100,38% 108,0%

*Elutabel 2019 ja intressimäärad 17.09.2020. Protsendid hakkavad muutuma iga aasta 1.jaanuaril.

Varem või hiljem 
pensionile minek 
toob kaasa 
pensioni 
vähenemise või 
suurenemise.

Protsent jääb 
sinuga eluajaks.



Soodustingimustel pensionid

• 3 lapsega 1 aasta varem
• 4 lapsega 3 aastat varem
• 5 lapsega 5 aastat varem
• Keskmise või raskema puudega lapsega 5 aastat varem
• Eelduseks on, et vanem on last kasvatanud vähemalt 8 aastat

• Soodustingimustel pension eriseaduste alusel – muudatusi ei ole



Sinu pensionistaaž

Arvestatakse kuni 31.12.1998 
tööraamatu ja dokumentide alusel: 
õppimine, töötamine, sõjaväes 
teenimine, laste kasvatamine

Arvestatakse alates 01.01.1999 
Sinu eest makstud sotsiaalmaksu alusel.

Pensioniõiguslik staaž

Pensionikindlustusstaaž

1 aasta miinimumpalka = 1 aasta staaži

1 aasta töötamist = 1 aasta staaži



Pensionistaaži nõue erineb

Ennetähtaegse vanaduspensioni staažinõue

• 2021. aastal on staažinõue 16 aastat

• 2022. aastal on staažinõue 17 aastat

• 2023. aastal on staažinõue 18 aastat

• 2024. aastal on staažinõue 19 aastat

• 2025. aastal on staažinõue 20 aastat

Paindliku vanaduspensioni staažinõue

• 5 a enne - vähemalt 40-aastane pensionistaaž

• 4 a enne - vähemalt 35-aastane pensionistaaž

• 3 a enne - vähemalt 30-aastane pensionistaaž

• 2 a enne - vähemalt 25-aastane pensionistaaž

• 1 a enne - vähemalt 20-aastane pensionistaaž

Õigel ajal pensionile minnes on staažinõudeks 15 aastat Eestis omandatud staaži

NB! Eestis omandatud staaž = Eestis, ELis või lepingupartnerite juures omandatud staaž



Pensionistaažist töövõimetuse puhul

• Kui on määratud osaline (40-90%) või puuduv (100%) töövõimetus, 
vähendatakse nõutud pensionistaaži ühe aasta võrra iga kolme aasta 
kohta, millal tal oli tuvastatud püsiv töövõimetus (RPKS § 7 p 22).

• Näiteks – 9 aasta töövõimetuse järel on vanaduspensionile minemiseks 
nõutud staaž 12 aastat.



Pensioni arvutamine töövõimetuse puhul

• Puuduv töövõime – võid valida endale kasulikuma (RPKS § 11 lg 51):
• Tavapärases korras arvutatud pension

• 30-aastase pensioniõigusliku staažiga pension (täna on see u 450 €)

• Osaline töövõime – võid valida endale kasulikuma (RPKS § 11 lg 52):
• Tavapärases korras arvutatud pension

• 60% 30-aastase pensioniõigusliku staažiga pensionist (täna on see u 270 €)



Üksi elava pensionäri toetus

• Makstakse automaatselt üks kord aastas
- 115 eurot koos oktoobri pensioniga 

• Toetuse saamiseks on 3 tingimust 
• Toetuse saaja on vanaduspensionieas

• Toetuse saaja elab Eestis ja rahvastikuregistri 
andmetel ÜKSI 
(sh hooldekodus; kaaslane elab hooldekodus)

• Toetuse saaja kättesaadava pensioni suurus on alla 636 euro

Tingimused peavad olema täidetud 1.aprillist kuni 30.septembrini  



II sammas ehk kohustuslik kogumispension



II sammas ehk kogumispension

II 
sammas

2% 
brutopalgast

4% 
sotsiaalmaksust

Väljamaksed 
alates 5 a enne 
pensioniiga

http://www.pensionikeskus.ee/


Olen sündinud enne 1983.a ja liitun teise 
pensionisambaga nüüd

Tööturule sisenejad liidetakse II sambaga endiselt automaatselt, kuid saavad maksed hiljem peatada / lahkuda

1982 ja varem sündinud saavad liituda II sambaga minimaalselt 10 aastaks

Uus vabatahtlik liitumine avaneb 01.01.2021

1983 -

- 1982





Pensioni investeerimiskonto 2021

Fondi kogutu PIKi tõstmise avalduse saab teha jaanuaris 2021. 

Ümber saab mõelda 31. juulini 2021, jõustub septembris 2021. 

Alates jaanuarist 2021.a. saab pangas avada pensioni investeerimiskonto (PIK).

II samba maksete PIKi ümbersuunamise valikuavalduse saab teha septembris 2021. 
Jõustub 3 päeva jooksul.

Eeldab pensionirahaga aktiivset tegelemist. 
Liikumine pensionifondide ja PIK vahel piirangute- ja tulumaksuvaba. 
PIK kaudu tehtud tehinguid ei deklareerita. 





Rahaga lahkumine ja sissemaksete lõpetamine

Avaldus
Avalduse 
muutmine

Raha makstakse 
välja

detsember-märts juuli lõpp september

aprill-juuli novembri lõpp jaanuar

august-november märtsi lõpp mai



Maksete peatamine ehk rahata lahkumine 

Avaldus
Avalduse 
muutmine

Maksed lõppevad

detsember-märts märtsi lõpp september

aprill-juuli juuli lõpp jaanuar

august-november novembri lõpp mai



II ja III samba pensioniiga alates 2021. a

 Enne 2021.a. III sambaga liitunud saavad tulumaksusoodustusega 

väljamakseid (10%) alates 55. eluaastast

II ja III samba pensioniiga = riiklik vanaduspensioniga – 5 aastat. 

Riiklik vanaduspensioniiga on 65 aastat. Kõik, mis on alla selle ehk sünniaastapõhised, on erandid. 
2027. a hakkab tõusma riiklik vanaduspensioniiga. Seepärast arvestavad II ja III sammas 2027. aastani 
pensionieaks 65 aastat. 
See ongi põhjus, miks II ja III samba pensionieaks on 65-5 aastat, mitte nt 64 aastat – 5. 



II ja III samba väljamaksed 2021

KÕIK KORRAGA

enne vanaduspensioniiga  TM 20%

vanaduspensionieas TM 10%

NB! puuduva töövõimega TM 0%
sõltumata vanusest

FONDIPENSION

oodatava eluea pikkune TM 0%

lühem TM 10%

puuduva töövõimega TM 0%

PENSIONILEPING

eluaegne TM 0%

oodatava eluea pikkune TM 0%

lühem TM 10%

puuduva töövõimega TM 0%

Alates 2021. a II ja III samba pensioniiga = riiklik vanaduspensioniga – 5 aastat. 



II ja III samba pärimine pensionilepingu puhul

SAMMAS ON PÄRITAV, kui

• on sõlmitud garantiiperioodiga
leping ning 

• garantiiperiood kehtib.

SAMMAS EI OLE PÄRITAV, kui

• garantiiperioodi kas ei ole 

• või on see lõppenud.

II ja III sammas on päritavad. 
Maksukohustus EI TEKI pärandi vastuvõtmisel - maksukohustus VÕIB TEKKIDA pärandi realiseerimisel
Pärija valik - kas liita osakud enda sammastega või võtta päritud summa rahas välja

Garantiiperiood = sinu surma korral on sinu II või III samba järelejäänud raha on selle aja jooksul 
pärandatav

Fondipension on 100% pärandvara ehk pärandamisel piiranguid pole.



Lisainfo

I samba info
II samba korduma kippuvad küsimused ning reformi kirjeldus

Pensioniplaani kalkulaator
Eesti.ee pensionikalkulaator

Küsimused I samba kohta > Sotsiaalkindlustusamet
Küsimused II ja III samba kohta > Kodupank või pensionikeskus.ee

Pensionide maksustamine ja pärimine

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et
https://www.rahandusministeerium.ee/et/kogumispensioni-teise-samba-umberkorraldused
https://pension.sotsiaalkindlustusamet.ee/kalkulaator
https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/too_ja_toosuhted/pensionikalkulaator
https://www.pensionikeskus.ee/
https://www.emta.ee/et/tulu-deklareerimine/pensionid-ja-kindlustushuvitised/pensionide-maksustamine-alates-1-jaanuarist
https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/pensionid-ja-kindlustushuvitised/pensionide-maksustamine-parimisel


Aitäh!
Pensioninõustajad pensioniplaan@sotsiaalkindlustusamet.ee

Agne Kiviselg Agne.Kiviselg@sotsiaalkindlustusamet.ee
Gunnar Gabriel Einlo Gunnar.Gabriel.Einlo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Laurits Leima Laurits.Leima@sotsiaalkindlustusamet.ee

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee
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