
Kokkuvõte SEB pensionivalmiduse uuringust  
Balti riikides

SEB koostöös turu-uuringute firmaga TNS viis teist aastat järjest läbi Balti pensioni-
valmiduse indeksi uuringu (Retirement Readiness Index), mis mõõdab Balti riikide 
elanike valmisolekut kindlustada end majanduslikult pensionipõlveks. Uuring kaardistab 
neli valdkonda, milleks on pensionialased teadmised, usaldus pensionisüsteemi 
vastu, inimeste käitumine pensioniks kogumisel ja kindlustunne tulevase pensio-
ni suhtes.

Uuring toimus oktoobris 2015 kolmes Balti riigis. Uuringus osales kokku 1700 eraisikut, 
neist 1100 aktiivselt tööl käivat inimest vanuses 30-55 eluaastat. Kaardistamaks tänaste 
pensionäride hetkeolukorda ning nende nägemust pensionist ja selle finantseerimisest, 
küsitleti ka 600 vanaduspensionäri. Eestis osales uuringus vastavalt 500 aktiivselt tööta-
vat inimest ja 200 vanaduspensionäri.

Uuringus osalenud tööealiste keskmine profiil 

Keskmine vanus 42,5 42,8 43

Keskmine sissetulek (neto) 908€ 656€ 525€

Laste arv leibkonnas 1,07 0,92 1,02

Toetab vanemaid (%) 25 46 22

Keskmine toetus vanematele (€/kuus) 141 135 119

Uuringus osalenud vanaduspensionäride keskmine profiil 

Keskmine vanus 64 64 64

Elab koos abikaasaga (%) 55 46 22

Keskmine pension (neto) 356€ 298€ 238€

Keskmine sissetulek enne pensionile 
jäämist (neto)

636€ 384€ 402€

Jätkab tööl käimist (%) 44 32 32
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Uuringust selgus, et Balti riikide elanikkonna teadlikkus pensionisüsteemist, pensioni-
põlve sissetulekutest ja seeläbi ka kogumise vajalikkusest on madal. 

Kui Lätis ja Leedus on usaldus pensionisüsteemi vastu aastaga langenud, siis Eestis 
püsib usaldus pensionisüsteemi ja usk selle jätkusuutlikusse stabiilsena. 

Eesti elanikud on Baltikumis kõige aktiivsemad säästma ja koguma ning on tuleviku 
suhtes optimistlikumalt meelestatud – kui 70% Läti ja Leedu elanikest arvavad, et 
neil ei ole pensionipõlveks piisavalt rahalisi vahendeid, siis Eestis on vastav näitaja 50%. 

Lisaks nähtus uuringust, et Eestis on kindlustunne tulevase pensioni suhtes  
suurem kui lõunanaabrite juures.

Arvestades pensionivalmiduse indeksi arvutamisel nelja põhielementi: teadmisi, 
usaldust, tegelikku käitumist ja kindlustunnet, siis on Eesti elanikud oma Balti 
naabritest pensioniks rohkem valmis. Eesti pensionivalmiduse indeks  
(skaalal 0–100) ulatus 37, Lätis ja Leedus oli see vastavalt 33 ja 29.

SEB pensionivalmiduse uuringu tulemused Eestis 

Pensionialased teadmised

Uuringust selgus, et kuigi Eesti elanike pensionialane teadlikkus püsib stabiil-
sena, siis tunneb kõigest üks tulevane pensionär viiest huvi, millist pensioni 
ta tulevikus saama hakkab. 40% vastajatest on mingil määral kursis, mille alusel 
nende pension moodustub ja on kalkuleerinud, kui suurt pensioni nad tulevikus saama 
hakkavad. Vaid 6% elanikest teab täpselt, kuidas nende pension moodustub. Uuringu 
tulemustest võib järeldada, et Eesti elanikud küll teavad mingil määral, millele toetub 
pensionisüsteem, kuid ei tunne huvi ega ole arvutanud, milline on nende tulevase 
pensioni suurus. Arusaam isikliku pensioni suurusest võiks anda hea impulsi säästmis-
harjumuse tekkimiseks.  

Teadlikkus on aastaga tõusnud madala sissetulekuga, maapiirkonnas elavate, noorema 
vanusegrupi ja lastevanemate hulgas. Vähemteadlikud on aga need, kes elavad üksinda, 
saavad keskmist palka, on kõrgemas eas ja/või mõnest teisest rahvusest. 

Teadlikkus oodatava pensioni suuruse osas on aastaga mõnevõrra paranenud, 
kuid siiski on suur vahe soovitud pensioni ja prognoositava pensioni vahel.

Kui eelmise aasta uuringu tulemustest selgus, et ootused pensioni suurusele erinesid 
suuresti prognoositavast, siis nüüd on Eesti elanike reaalsustaju parem ja oodatav pen-
sion läheneb prognoositavatele pensionile. Elanikud vanuses 30-39 eluaastat leidsid, et 
riiklik pension ja II pensionisammas tagavad neile 47% pensionieelsest sissetulekust. 
Kuid pension, mida sama vanusegrupp sooviks saada, jääb 89% juurde pensionieelsest 
sissetulekust. Prognoositavalt annab I ja II sammas pensioniks kokku umbes 40% pen-
sionieelsest sissetulekust. Kõikides vanuse- ja palgagruppides on soovitud pension üle 
kahe korra suurem prognoositavast suurusest, mida I ja II sammas annavad.
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Üks tulevane pensionär viiest 
tunneb huvi, kui suurt  pensioni ta 
tulevikus saama hakkab.

Vähene pensioniteadlikkus on üks 
põhjuseid, miks eestlaste ootused 
pensioniea sissetulekute suhtes ei 
vasta tegelikkusele.
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Usaldus pensionisüsteemi vastu

Usaldus Eesti pensionisüsteemi vastu oli samuti kõrgeim Eestis – 38 (skaalal  
0 kuni 100),  Lätis ja Leedus oli see vastavalt 30 ja 35, kusjuures mõlemas riigis on 
eelmise aastaga võrreldes usaldus pensionisüsteemi vastu langenud. Eestis on usaldus 
jäänud samaks. 

Eestis ei usu rohkem kui 70% praeguse pensionisüsteemi jätkusuutlikkusse, 
samas kui 36% leiab, et süsteem on nende arvates õiglane. Nende hulk, kes usuvad, et 
riik tagab neile mõistliku pensioni, on langenud eelmise aastaga võrreldes 2 protsendi-
punkti võrra (kokku 29%). 60% Eesti elanikest usuvad, et suudavad tagada endale 
ise piisava sissetuleku pensionieaks.

Usaldus on kasvanud naiste, nooremate, kõrgema haridusetasemega ja lapsevanemate 
hulgas. Langenud aga meeste, kõrgema vanuse, madalama sissetuleku ja maapiirkonda-
des elavate inimeste hulgas. 

Käitumine pensionipõlveks valmistumisel

Inimeste käitumine pensionipõlveks valmistumisel näitab positiivset trendi nii 
säästmise kui ka alternatiivsete sissetulekuallikate suhtes. Kergelt tõuseb Eesti elanike 
seas kindlus, et nende pensionieas suudavad nad tagada endale piisava sissetuleku.  

Uuringust selgus, et nende elanike arv, kes usuvad, et suudavad endale tagada piisavalt 
suure pensioni, on võrreldes eelmise aastaga kasvanud ja ulatub 60%-ni. 

Üle poolte vastanutest (56%) usuvad, et pensionipõlveks on mõistlik säästa ning 27% 
väidavad, et nad mingil määral teevad seda. Samas ainult 14% säästavad regulaar-
selt, pannes keskmiselt 100 eurot kuus oma pensionifondi või kogumiskontole. Võrrel-
des eelmise aastaga on langenud nende hulk, kes väidavad, et nad pensioniks ei kogu 
(13%) ning selleks, et säästmisega alustada, peaks nende hinnangul igakuine sissetulek 
kasvama 64%.

Uuringust selgusid ka Eesti elanike finantsprioriteedid. Kõik grupid (väljaarvatud 
kõrgemaealised) peavad olulisemaks kohustuste tagasimakseid, regulaarseid arvete 
tasumisi, suuremate ostude sooritamist ja laste tulevikuks säästmist. Pensionipõlveks 
säästmine on Eesti elanike jaoks vähemtähtsaim rahaline prioriteet. 

30–39-aastased 40–49-aastased 50–55-aastased

47%

40%

49% 51%

89% 87%
83%

Prognoositav pension
Oodatav pension
Soovitud pension

Pensionisüsteemi usaldamatus 
annab tõuke uskumaks enda 
võimetesse tagamaks piisavat 
pensioni.

56% usuvad, et pensionipõlveks 
on mõistlik koguda. Vaid 14% 
säästab regulaarselt 100 eurot 
kuus.
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Finantsprioriteedid

Pensionieas hakkama saamiseks nähakse alternatiivsete võimalustena: 

•	 Jätkata pensionieas tööl käimist umbes 5 aastat. Umbes 80% eeldab, et nad 
töötavad edasi ka pärast pensioniikka jõudmist, jäädes pensionile 63-aastaselt. 
Samas näitab pensionäride seas läbi viidud uuring, et vaid 33% protsenti äsja pen-
sioniealiseks saanud inimestest jätkab tööl käimist ja plaanib töötada eeldatavasti 
69. eluaastani. 

•	 Kinnisvara müümine või väljarentimine ja sugulaste juurde kolimine. 40% 
vastanutest leiab, et kindlustab oma pensionipõlve kinnisvara müümise või väljarenti-
misega. Uuringust selgus, et 35% äsja pensionile jäänud inimestest elavad koos oma 
lastega.

•	 Rahaline toetus lastelt.  40% mõistavad, et nad peavad lootma oma pere abile. 
Aktiivselt töötavatest inimestest 25% toetavad oma vanemaid rahaliselt, keskmiselt 
150 euroga kuus.

•	 Tööandjapension. 28% loodab tööandjapoolsele panusele, mis kasvataks töötaja 
pensioni III samba varasid. Uuring aga näitab, et 6% töötavate inimeste sõnul teeb 
III pensionisambasse sissemakse nende tööandja. Tööandjapoolsed sissemaksed on 
umbes 5% nende netopalgast.

Alternatiivsetele tuluallikatele pensionieas
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Pensioniks kogumine

Lastele stardipaketi kogumine
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Suhtumine tulevasse pensionisse

45% Eesti elanikest on pensionieale positiivsed ootused, mis on aga 3 protsendipunkti 
vähem kui eelmisel aastal. Enam kui 60% ei usu, et nende finantsilised võimalused 
oleksid pensionile jäädes paremad kui tänastel pensionäridel. See arvamus on 
eriti levinud madala sissetuleku ja teisest rahvusest inimeste seas. Rohkem kui pooled 
vastanutest ei ole kindlad, et neil on piisav pension terve pensioniperioodi jooksul. 

Pensioniea suhtes on optimistlikumad nooremad, kõrge haridustasemega, kõrgemat 
või keskmist palka saavad  Eesti elanikud, kellel on vähemalt üks laps ja kes sealjuures 
toetavad oma vanemaid. Ebakindlamad on need, kes on kõrgemas eas, elavad üksinda, 
saavad madalat või keskmist palka ja/või on mõnest teisest rahvusest.

Värsketest pensionäridest tunneb end kindlalt 41%

Äsja pensionile jäänud inimestest tunneb end kindlalt 41%, väites et neil on piisavad 
finantsilised võimalused kogu pensioniperioodiks. 31% vastanutest tunneb, et nad on 
pensionipõlveks rahaliselt hästi valmistunud. 26% Eesti vanaduspensionäridest 
arvab, et oleks pidanud pensionipõlveks rohkem säästma. 35% leiab, et kui ajad 
lähevad keerulisemaks, on neil võimalik vähendada oma kulutusi. 

Hoolimata sellest, et 66% pensionäridest olid teadlikud, milline muutus ootab neid ees, 
kui nad jäävad pensionile, siis 53% hinnangul oli elatusraha vähenemine pensioni-
eas võrreldes pensioni-eelse sissetulekuga nende jaoks majanduslikult raske.

Ligi 60% tulevastest 
pensionäridest tunneb end 
pensioniea sissetulekute suhtes 
ebakindlalt.

Üle poolte pensionäridest tunnis- 
tab, et elatusraha vähenemine 
pensionieas võrreldes pensioni-
eelse sissetulekuga on nende jaoks 
olnud majanduslikult raske


