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Oma kirjas tulundusühistule Tuleva (21.03.2017 nr 6-1/170067/1701270) käsitlesite kohustusliku 

kogumispensioni väljamaksete süsteemi põhiseaduslikkusele vastavuse küsimust ja järeldasite, et 

vastuolu ei ole. Kirja saatmisele järgnevalt menetles Riigikogu Rahandusministeeriumi ettevalmistatud 

eelnõud ja võttis vastu seadusemuudatuse, mis suurendab kohustusliku kogumispensioni väljamaksefaasi 

paindlikkust, võimaldades kindlustusandjatel pakkuda kohustusliku kogumispensioni väljamaksefaasis ka 

kindlustuslepingut, mille väljamaksed on seotud kindlustuslepingu alusvaraga finantsturgudelt teenitava 

tuluga. Enne kõnealust võimalust ei olnud ja kindlustusandjad said pakkuda üksnes fikseeritud intressiga 

kindlustuslepinguid, mis tänases madalate intresside keskkonnas osutusid klientidele tihtipeale 

ebasoodsateks.  

 

Lisaks järeldustele põhiseaduslikkuse osas tegite ka ettepanekud küsimuste osas, mida eelnõu arutelu 

ajal peaks käsitlema. Nendeks olid:  

- kuidas senisest enam tegeleda inimeste teadlikkuse suurendamisega pensionisüsteemi toimimisest ning 

sellega seonduvast isiklikust vastutusest 

- kas ja kuidas inimesi rohkem nõustada nii II sambaga liitumisel kui ka nt viis aastat enne 

vanaduspensioniikka jõudmist, et inimesed kujundaksid teadlikumalt pensionifondidesse investeerimise ja 

neist väljumise strateegiat 

- muuta pensionilepingu sõlmimist paindlikumaks ajal, mil kõikide osakute korraga realiseerimine pole 

inimesele kõige soodsam 

- suurendada kasutajate paindlikkust kindlustusandjate kasumite arvel 

 

Teie osundused olid ühel või teisel moel arutelul kogu eelnõu menetluse jooksul ja kindlasti on nendega 

arutamist vaja jätkata ka tulevikus, kuivõrd tegemist on väga oluliste ja inimese pensionipõlvele olulist 

mõju omavate küsimustega.  

 

Samas on üks teie ettepanek – suurendada kasutajate paindlikkust kindlustusandjate kasumiste arvel – 

oma iseloomult väga üldine ja seda tõlgendatakse mitmeti. Praktikas kasutatakse kõnealust ettepanekut 

PÜ Tuleva poolt püsivalt kindlustusandjatele tegevuse halvustamiseks, avalikkuse eksitamiseks ja 

poliitikute survestamiseks eesmärgiga seaduseid muuta. Siinkohal peame osutama, et lühikest 

ajavahemikku ja väikest turumahtu silmas pidades ei ole kohustuslike pensionilepingute pakkumine 

erinevalt pensionivarade haldamisest (pensionifondid) tänini kasumlik tegevus. 

 

Eeltoodust lähtuvalt palume meid informeerida, kas mõistame õigesti, et õiguskantsler on 

kindlustusandjate kasumite arvelt paindlikkuse lisamisena pidanud silmas Riigikogu poolt vastu võetud 

seadusemuudatusest tulenevaid põhimõtteid, mille tõttu kliendid hakkavad vastava kindlustuslepingu 

sõlmimise korral osa saama alusvaraga teenitavast investeerimistulust või peetakse silmas midagi muud? 

Kui õiguskantsler peab silmas midagi muud, oleksime tänulikud, kui saaksite oma ettepaneku sisu ja 

tausta lähemalt selgitada. 
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