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Praegune sooduspensionide si.isteem ei ole jatkusuutlik ja kooskolastamisele saadetud
seaduseelnou parandab selle olukorra, vaidab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
Talle esitab vastuvaited Eesti Ametii.ihingute Keskliidu esimees Peep Peterson.

Siisteem loob
ebaoiglust

E

namik Eesti inimesi jaab
pensionile 65-aastaselt. MOningate ametite puhul on
see iga noorem, mingitel
puhkudel lausa 40 eluaastat. Varasema pensioniOigllse tagab
eelmise sajandi keskpaigas NOukogude Liidus loodud ja 1990ndatel sealt
t1le voetud sooduspensionile Oigust
andvate ametite nimekiri. Tanaseks
on.see aegunud ja paljud 70 aastat tagasi tervist kahjustavana ill~ mMgitud ametikohad on lakanud olemast
vOi ei ole tanu karmimaks muutunud
tOOkeskkonna nOuetele enam tervisele ohtlikud.
Nii oleme saatnud kooskolastamisele seaduseelnOu, mille"eesmark on
2030. ja 2036. aastaks (olenevalt staazinOude pikkusest) lOpetada sooduspensioniks vajaliku staazi kogumi. ne. Oleme ametiiihingutega konelustes olnud, et vajalik uuendus parimal
VOimalikul moel ellu viia. Niimoodi,
et inimesed oleksid otsustllSprotsessidesse kaasatud ning tunneksid end
jatkuvalt kaitstuna.
Vana silsteemi kaotamine looks
niisiis VOimaluse maksta pensione
Oiglasemalt. Kui toona qiaksti tervist kahjustavatel ameti~ tOOtavate
inimeste eest korgemat sotsiaalmaksu ja seel.li.bi oli VOimalik tOOtajatel varem pensionile ;aada, siis praegu see
enam nii ei ole. Eesti Vabariigi taasiseseiswmise jafel voeti ametialade
nimekiri peaaegu muudatusteta tile
ning sotsiaalmaksu mili Ohtlustati, Oigus minna varem pensionile jaeti
aga alles. Sellistes tingimustes-pensioniea sidumine ajast ja arust ametialadel tahendab, et varem pensionile j.li..li.vate pensionid makstakse kinni teiste
pensionaride arvelt.
_
Praegu ei saa me tOOkoha mOju
tervisele hinnata vaid ametinimetusest tulenevalt Inimese illdist tOOVOimekust maarab individuaalne fililsiline ja vaimne seisukord. Ajaga on
paranenud nil tOOtingimused kui ka
muud toetavad meetmed. Peaksime
inimestele 13.henema individuaalselt"
ja siduma Oiguse saada riigilt hi.ivitist
meditsiinilise hinnanguga, kas inimesel on VOimalik tOOturul jatkata vOi
mitte. Nii on na.iteks neile, kellel tOOvOime tervisekahjude tOttu vahenenud, juba loodud saamata jaanud tulu
kompenseerimiseks tOOVOimetoetus
ja tOOtusriski leevendamiseks tOOtuskindlustushilvitis. Kohandamisel on
ka tOOturuteenused, et karjaarivahetus ja iimberOpe oleksid toetatud, ja
ohtlasi vaatame ille kolmanda sam-

Praegused ideed
ei aita
ust poliitiline pealiskaudsus
on olnud J>Ohjus, miks Eestis sooduspensione reformida pole suudetud. Paraku
vOib nii minna ka niiiid, kuigi ametiuhingute koondatud tagasiside on olnud vaga konstruktiivne ja
edasiaitav.
Kuigi minister Riisalo kohtus mitmete elualade esindajatega, pole see
teda nakatanud sisulisi l.li.biraakimisi pidama. Pigem loeb tema vaidetest
valja elukauget helikopterivaadet. mis
aga sugugi ei aita lahendada inimeste ja Eesti riigi ees seisvaid tegelikke
probleeme.

J
ha ~glid, soodustamaks tooaJldjapensioni kogumist. Nende eesmarkide
seadmisel on oma osa olnud ka just ·
nimelt ametiilhingutel, kellega koos
iilemineku kalla1 tOOtanud oleme.
Sooduspensionidele lisaks kuluva
sotsiaalmaksu eest oleksime eelmisel
aastal saanud vanaduspensionaridele maksta Ohekordse 140 euro suuruse toetuse. Mullu sai sooclustingimustel vanaduspellsioni 31130 inimest.
kes mooclustasid koikidest vanaduspension.li.ridest ligi kiimme protsenti. Llsakulu varasema pensioni maksmiseks illdise pensionieani oli a.astas
33 miljonit eurot Valjateenitud aastate kohta s'ai pensioni 2530 pensionari, kellele oli lisakulu 10,2 miljonit eurot aastas.
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unagine sooduspensionide
silsteem vastas t9lle aja toospetSilfikatele, sotsiaalkaitse siisteemile ja demograafilisele olukomle, modemsesse Eestisse see aga
ei sobi. NOU.ded t6oandjale on kasvanud ning paljudel sooduspensionide saajatel pole tegelikult ka toovOime vahenenud. Soodustingimustel vanaduspensionide ja v.li.ljateenitud aastate pensionide silsteem ei soodusta inimeste tOOtamist vanaduspensionieani, kuna annab vOimaluse ;aada noorelt pensionile ning teatud juhtudel motiveerib inimest ka tOOlt lahkuma. Vananeva ilhiskonnaga Eestis, kus aga tOOkasi jaab pidevalt vahemaks ja illalpeetavate arv aina kasvab,
ei saa me eelistada silsteemi, mis loob
tOClealistele ning -VOimekatele inimestele vOimaluse tOOturult nOnda varajaseks lahkumiseks.
Kiill aga saab edaspidi, l.ahtuvalt
tOOstaaiist, jaada pensionile kuni vi.is
aastat enne ametlikku vanaduspensioniiga. Vanaduspensionile jaamist vOib
ka edasi liikata ning soovi korral veel
tood teha. $el ajal on vOimalik pensioniva1jamaksed peatada ning selle arvelt pensioni suurendavat sotsiaalmaksu juurde koguda. Pensionimaksete peatamise eest maksab rilk ka n-0
intressi ja suurendab seelabi tulevikus
makstavat pensioJU.

raneda, VOimaldades nii t6sta ka pensionimakseid tunduvalt enam kui ministri nimetatud 140 eurot aastas.
Karjaari lOppemine enne pensioniiga loob ebakindlust tuhandetele tootajatele. Samas pole 'iileminek
iihelt erialalt teisele - ta.iesti uuele ingu~~ t v~bam on nimesugugi mitte lihtne. Sujuv iileminek
tada asju nilukogudeaegseks
ja katkematu tOOl.kaimine nOuavad lija sellega naeruvaaristada tasaks olemasoleva tOO korvalt uue Opna reaalselt tOOtavate inimeste reaalpi~e vee1 viga head planeerimise
selt 'eksisteerivaid probleeme. On tOja enesejuhtimise oskust, aga ka tOOsi, et naiteks lennujuhid vajavad um- , andja mOistmist. Nii VOi teisiti ei saa
bes kilmm~ aastat enne pensioniiga
me seda koormat ilma igasuguse toetaiesti uut karjaari, ent mitte tervislita jatta iga tOOtaja enda kanda. lnimekel pohjtistel Tervis on korras. Lihtsed vajavad selles abi! Luu.a tuleb Iasalt nad ei saa enam ohutult teha
bimoeldud karjaarivahetusprogramm
oma tood ja nende litsentsi ei pikentOOtukassa juures.
data. Ka ooperilauljatel esineb teatud
Praeguse regulatsiooni jargi ei too
eas haa.l.ekadu, mis ei ole meditsiinilitervise tOttu tOOlt vabastamine tOO-ne probleem, aga tOmbab jaI'Su kriiptajale mitte mingeid huvitisi. On absu aUa senisele karjaarile. Mis on selsoluutselt vastuv6etamatu, et tervist
les inimlikus hadas noukogudeaegset,
kahjustavat tOod tegev inim.eD.e, kel
jaab mOistetamatuks.
IOpuks,tervis sel
jaJ"ele annab,
et ta enam senises ametis jltkata ei
Oleme ministrile kinnitanud, et
saa, ja:ib kOige kehvemasse seisu. Seekokkulepe on vilimalik. Kuni kokkulepet pole, kavatseme tootada eelnOu
parast tuleb tervise tOttu toolt. vabasvastu ta.iel
oolittamine VOrdsustada hilvitiste poolest
haakoondamisolukorraga.
,mil
Reform.ierakond opositsioonis istus,
®st pobjustatud haiguse saaon Eestis jOuliselt arenenud euroopanud inimestele tuleb anda piilik sotsiaaldialoog, kus olulised too, sav hilvitis ilma t1le jOu kaivaja sotsiaalelu mOjutavad otsused lepite protseduurideta. Need kutsehaigutakse kokku tOOandjate, ametiiihinse all kannatajad, kes on suutnud saigute ja valitsuse kolmepoolsete konelitada huumorimeele, jutustavad oma
luste kaudu. Tagasikukkumine Ankogemusest, et kui tOOSt saadud haisipi paikesevalitsuse aega pole kellegus ei tapa, siis afaelamiseks vajaligi huvides.
ku htivitise saamiseks nOutud kohtuEt vOtta ministrilt vOimalus Eestee koos sellega kaasneva aja-, rahati Vabariigi professionaale kergekaeja narvikuluga tapab kindlasti. Paljud
liselt nOukogudeaegseteks tembelkujutavad seda kadalippu iludusega
dada, toon siin ara meie va.ljapakujuba ette ja loobuvad seetOttu hfivititud kompromisslahendused, mida me
se nOudmisest iileiildse.
ministriga arutada tahame. VastaVa.hem tervisliku VOi ltihema karvalt erialale tuleb kombineerida kaks;aariga tOO tegemist saab kompenseekolm nendest, et sooduspensionide
rida tooaDdjapensioniga, mida tOOtakaotamisega kaasnevaid riske maanja saab karjaari vahetumisel vajadusel
dada. Hea uudis on, et samasugused
kasutada lisapuhvrina iimbeI'Oppimiteenused on vajalikud ka viiljaspool
se ajal. Tublimad t00andjad seda juba
praeguseid soodusnimekirju olevatele
rakendavad, aga seni, kuni see pole
erialadele. Meie ettepanekute rakent06andjatele kohustwlik, on vahem
dudes vOiks pensionieelse tOOhOive
tublisid raske IOpuni motiveel'lda ja
tase ja kvaliteet marklmisvaarseh pailldlne tase j!!.:ib vi'iga ebailhtlane.
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