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Ametiühingute ühispöördumine pensionireformi küsimuses 
 
 
Austatud peaminister 
 
Pöördume Teie poole veel enne tänast valitsuse kabinetinõupidamist lootusega mõjutada vastu 
võetavaid otsuseid pensionireformi küsimuses. Oleme sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna et-
tepanekutega saanud tutvuda ainult meedia vahendusel, mis ei aita kaasa teema konstruktiivsele 
arutelule ega otsuse kvaliteedile. 
 
Meie seisukohad ja tähelepanujuhtimised: 
 

1. Nõuame kolmepoolsete läbirääkimiste alustamist ühiskondliku leppe sõlmimiseks pen-
sionireformi küsimuses. See on ainus viis leida Eestile tasakaalustatud ning rahanduslikult, ma-
janduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlik mudel. Sotsiaalkaitseministri pakutu eksib kõigi kolme 
jätkusuutlikkusnõude vastu. 
 
2. Riigikontrolli andmetel on keskmine tööturult väljumise iga 59 aastat, mis on neli aastat 
enne nominaalset pensioniiga. Vaatamata pensioniea tõusule pole reaalne töö lõpetamise iga 
muutunud. Põhjuseks ei ole liiga helded toetussüsteemid ja sellest tulenev inimeste vaba valik, 
vaid faktiline olukord – inimesed kas ei suuda kauem töötada või ei leia endale töökohta. Pen-
sioniea tõstmine enne reaalse tööturult lahkumise ea tõusu tähendab väga suurt täiendavat 
riskiallikat paljudele inimestele, peredele, aga ka ühiskonnale, pidades silmas heitunute radika-
liseerumisvõimalust, mis on juba leidnud aset Eestis ja mitmel pool maailmas. 
 
3. Pensionisüsteem lekib kahest otsast – suurenevad väljamaksed ja vähenevad sissetulekud. 
Lappides ainult väljamaksetega seotud poolt, jätame piisava tähelepanuta suure hulga tööeali-
si, kelle panusest sotsiaalmaksu näol võiks katta arvestatava osa prognoositud puudujäägist. 
 
4. Ametiühingud on korduvates sõnavõttudes ja kirjades soovitanud käsitleda koos kolme 
üksteist täiendavat ja tasakaalustavat reformi: pensionireform, elukestva õppe reform, tööter-
vishoiu- ja ohutuse reform. Neist viimane on meie hinnangul täielikult peatunud, eelviimane 
aga pole saanud valitsuskabineti heakskiitu. 
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