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Sissejuhatus 

Olen töötanud finantsvaldkonnas alates 1993. aastast. Alates 2001. aastast olen tegelenud 

kogumispensioni alal põhiliselt äriarenduse ja koolitusega. Tunnen Eesti pensionisüsteemi ja selle 

võimalusi küllaltki hästi, vähesel määral olen tuttav ka mõnede teiste Euroopa riikide 

pensionisüsteemide ülesehitusega.  

Käesolev lühike analüüs on koostatud minu endise õppejõu Vladimir Viiese palvel.  

Analüüsi koostades olen püüdnud jääda erapooletuks ning  anda võimalikult ausat infot, mis paljuski 

põhineb siiski minu isiklikel arvamustel ning võib erineda kogumispensioni valdkonna teiste 

spetsialistide arvamutest. Analüüsis toodudu näited konkreetsete kogumispensioni lahenduste kohta 

ei ole mõeldud nende reklaamina. Väljendatud seisukohti, hinnanguid, arvamusi jne ei saa võtta kui 

minu endiste, praeguse ega võimalike tulevaste tööandjate seisukohtade, hinnagute ega 

arvamustena jne. 

Tuleb arvestada, et seadusandlus võib muutuda ning see võib käesoleva analüüsi osaliselt väärata, 

eriti nüüd, mil Eestis on käimas pensionireform.  

Pakkumist lühidalt analüüsides keskendun skeemi kasutatavusele Eestis võrreldes kohalike 

pensionilahendustega, pakkumise teenustasudele ja kuludele, investeeringutele ning annan omalt 

poolt ka lühikese ülevaate investeerimsfondide toimimispõhimõtetest, pensionisüsteemi lühikese 

kirjelduse, tööandjapensioni korraldusest meil ja mujal.  

  



Taustainfo 

Fondid 

Fondi mõiste, investeerimisfond, pensionifond 

Investeerimisfond on Eesti kontekstis : 

- mitmele omanikule kuuluv finantsvara kogum (aktsiate, võlakirjade, investeerimisfondide 

osakute ja raha kogum),  

- mis on loodud eesmärgiga investeerida väärtpaberitesse või muudesse varadesse ning  

- millel on professionaalne juhtimine, mida teostab fondivalitseja ning  

- mille tegevuse üle teostatakse riiklikku järelvalvet.  

Fonde juhivad fondivalitsejad, Eestis on nendeks pangandusgruppidesse kuuluvad ja iseseisvad 

juriidilised isikud.  

Fondi investeerimistegevust korraldavad fondijuhid, kes on fondivalitseja töötajad.  

Järelvalvet fondide üle teostab Finantsinspektsioon. 

Pensionifond on Eesti kontekstis investeerimisfondi eriliik, millele kehtivad mitmed seadusandluses 

sätestatud erisused, mis on põhiliselt reguleeritud Investeerimisfondide seadusega ja 

Kogumispensionide seadusega, kuid mitte ainult. Pensionifond on Eestis kas kohustuslik pensionifond 

(II samba fond) või vabatahtlik pensionifond (III samba fond). 

Eesti pensionifondid investeerivad oma oma vara põhiliselt erinevatesse väärtpaberitesse ja 

hoiustesse, ka teiste investeerimisfondide (aga mitte teiste Eesti pensionifondide) osakutesse. Teatud 

ulatuses on lubatud investeerida ka muudesse varadesse, näiteks kinnisasjadesse.  

Välisriikides mõistetakse fondi all sageli mitte meile harjumuspärast investeerimisfondi, vaid 

kõikvõimalikke mittetulundusühinguid, raha kogumise või jaotamise platvorme, muid asutusi, mis 

pole meile harjumuspärase investeerimisfondiga vähimalgi määral sarnased. Pigem võiks nende 

ingliskeelne nimetus olla „foundation“, mitte „fund“. Ka Eestis on sõna „fond“ kasutatud mitte-

investeerimisfondi tähenduses, näiteks Tagatisfond, mis tegeleb hoiuste, pensioni II samba ja 

väärtpaberite tagamisega, on avalik-õiguslik juriidiline isik, mitte investeerimisfond.  

Ka Resaver ei ole oma olemuselt mitte investeerimisfond, vaid kasumit mitte taotlev 

organisatsioon (vt. pakkumine, p. 2.2.1.), meie mõistes pigem investeeringute haldusasutus, 

vahendaja, portfellihaldur, kelle kaudu investorite raha lõpuks siiski jõuab 

investeerimisfondidesse.  

  



Fondi dokumendid 

Investeerimisfondi põhilised dokumendid on: 

- fondi tingimused 

- prospekt 

- põhiteave (key investor information document ehk KIID) 

- aasta- ja mõnel ka poolaastaaruanded 

Dokumente võib olla veel, näiteks lihtsustatud prospekt, kuid nimetatud on põhilised. Fondi 

dokumendid on saadaval fondivalitseja veebilehel. Eesti pensionifondid avaldavad ka igakuist 

täielikku investeeringute aruannet, et investorid saaks jälgida, kuhu nende raha on paigutatud.  

Fondi osakud, osaku puhasväärtus 

Fondi sissemakstud raha eest omandab investor fondi osakuid.  

Osak on nimeline väärtpaber, mis näitab, et osakuomanikule kuulub osakute turuväärtuses fondi 

vara. Fond väljastab osakuid (osakute väljalase) ja kustutab osakuid (osakute tagasivõtmine) 

vastavalt sellele, kas investorid toovad raha fondi või osakuomanikud nõuavad oma raha fondilt 

tagasi. Investori poolt osakute omandamist nimetatakse kõnekeeles ka osakute märkimiseks ning 

raha väljavõtmist fondist osakute lunastamiseks.  

Osaku hind (ehk osaku puhasväärtus) sõltub seega mitte nõudluse ja pakkumise vahekorrast (millest 

sõltub näiteks aktsiate börsihind), vaid fondi poolt, investorite raha eest omandatud finantsvarade 

turuväärtuse muutumisest.  

Osakuomanik kannab investeerimisriski, mis tähendab, et osaku puhasväärtus muutub ja kuigi 

eesmärk on oma vara väärtust kasvatada, tuleb sageli ette ka perioode, millal vara väärtus kahaneb.  

Fondi tasud 

Väljalasketasu 

Osakute väljalaskel võib fondivalitseja võtta väljalasketasu, mida tavaliselt väljendatakse protsendina 

fondi paigutatud rahasummast. Väljalasketasu tavaline suurusjärk on kuni paar protsenti. Eestis on 

kohustuslike pensionifondide puhul väljalasketasu võtmine seadusega keelatud1. Vabatahtlikud 

pensionifondid võivad väljalasketasu võtta, kuid konkurents on viinud selleni, et ükski vabatahtlik 

pensionifond väljalasketasu ei võta2.  

Tagasivõtmistasu 

Osakute tagasivõtmisel võib fondivalitseja võtta tagasivõtmistasu, mida tavaliselt väljendatakse 

samuti protsendina fondist väljavõetavast rahasummast. Tagasivõtmistasu suurus on umbes sama 

kui väljalasketasul, kuni paar-kolm protsenti. Eesti kohustuslikud pensionifondid tohivad võtta 

                                                           
1
 Kogumispensionide seadus (13.01.2019) , § 19, lõige 5. Riigi Teataja I. Kasutatud 15.02.2020, 

https://www.riigiteataja.ee/akt/103012019005. Investeerimisfondide seadus (14.12.2019), § 65, lõige 1. Riigi 
Teataja I. Kasutatud 15.02.2020, https://www.riigiteataja.ee/akt/104122019006 

2
 Allikas: Pensionikeskuse veebileht. Kasutatud 15.02.2020, https://www.pensionikeskus.ee/iii-

sammas/vabatahtlikud-pensionifondid/fonditasude-vordlus-pensioni-iii-sammas/ 

https://www.riigiteataja.ee/akt/103012019005
https://www.riigiteataja.ee/akt/104122019006
https://www.pensionikeskus.ee/iii-sammas/vabatahtlikud-pensionifondid/fonditasude-vordlus-pensioni-iii-sammas/
https://www.pensionikeskus.ee/iii-sammas/vabatahtlikud-pensionifondid/fonditasude-vordlus-pensioni-iii-sammas/


tagasivõtmistasu, konservatiivse investeerimisstrateegiaga fondid kuni 0.05%, teised kuni 0.1%3, kuid 

fondivalitsejad on tagasivõtmistasu võtmisest loobunud4.  

Valitsemistasu 

Valitsemistasu võtab fondivalitseja fondi arvelt fondi tegevuse korraldamise eest. Valitsemistasu 

määra väljandatakse protsentides aasta kohta (% p.a.) ning tavaliselt jääb see 0.1 ja 3% vahele. Eesti 

kohustuslike pensionifondide valitsemistasud on muutuva suurusega, fondi dokumentides toodud 

valitsemistasu baasmäära vähendatakse vastavalt fondi mahu kasvule, põhimõttel, mida suurem 

fond, seda rohkem vähendatakse valitsemistasu. Kui fondi valitsemistasu on alla 0.4% p.a. või 

valitsemistasu on fondi mahu kasvu tõttu vähenenud alla 0.4% p.a., lõpetatakse edasine mahust 

sõltuva valitsemistasu vähendamine5. Kohustuslike pensionifondide mahupõhised valitsemistasud 

jäävad enamasti alla 1% p.a.6 Vabatahtlike pensionifondide puhul mahupõhist vähendamist ei ole 

ette nähtud ning nende valitsemistasud jäävad vahemikku 0.29-1.5% p.a. 

Jooksvad tasud (TER) 

Jooksvad tasud või jooksev tasu või kogukulumäär (ingl.k. total expense ratio, TER) koosneb 

kolmest komponendist: 

- fondi enda valitsemistasu  

- fondi varade hulka kuuluvate teiste fondide valitsemistasud 

- fondi varadega aasta jooksul tehtud tehingute eest makstud teenustasud (osakute väljalase 

ja tagasivõtmine siia ei kuulu), mis on viidud sarnaselt valitsemistasule protsentidesse varade 

mahult aasta kohta.  

 Jooksvad tasud väljendavad fondi tegevuskulusid täpsemalt kui valitsemistasu.  

Fondi tootlus 

Fondi tootlus näitab, mitu protsenti on fondi osaku puhasväärtus vaadeldaval perioodil muutunud. 

Sisuliselt võetake tänane osaku puhasväärtus ning arvutatakse välja, kui mitu protsenti on see 

kõrgem kui näiteks aasta tagune osaku puhasväärtus. Tootlus on alati kahe osaku puhasväärtuse 

põhjal arvutatud suurus. Tootlust väljendatakse protsentides ajaperioodi kohta. Tootlus on kas  

- absoluutne või  

- annualiseeritud.  

Lühemate kui aastaste perioodide kohta näidatakse tootlust absoluutselt, pikemate, kui aastaste 

perioodide kohta näidatakse annualiseeritud tootlust, mis väljendab keskmist iga-aastast tootlust. 

Näiteks, kui kolme kuu jooksul tõusus fondi osaku puhasväärtus 1.00 eurolt 1.10 euroni, on kolme 

                                                           
3
 Investeerimisfondide seadus (14.12.2019), § 65, lõige 2. Riigi Teataja I. Kasutatud 15.02.2020, 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104122019006 

4
 Allikas: Pensionikeskuse veebileht. Kasutatud 15.02.2020, https://www.pensionikeskus.ee/ii-

sammas/fondid/fondide-tasud/fonditasude-vordlused/  

5
 Investeerimisfondide seadus (14.12.2019), § 65

1
. Riigi Teataja I. Kasutatud 15.02.2020, 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104122019006 

6
 Allikas: Pensionikeskuse veebileht. Kasutatud 15.02.2020, https://www.pensionikeskus.ee/ii-

sammas/fondid/fondide-tasud/fonditasude-vordlused/ 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104122019006
https://www.pensionikeskus.ee/ii-sammas/fondid/fondide-tasud/fonditasude-vordlused/
https://www.pensionikeskus.ee/ii-sammas/fondid/fondide-tasud/fonditasude-vordlused/
https://www.riigiteataja.ee/akt/104122019006
https://www.pensionikeskus.ee/ii-sammas/fondid/fondide-tasud/fonditasude-vordlused/
https://www.pensionikeskus.ee/ii-sammas/fondid/fondide-tasud/fonditasude-vordlused/


kuu absoluutne tootlus 10%. Kui fondi osaku puhasväärus tõusis esimese aastaga 1.000 eurolt 1.100 

euroni, teise aastaga 1.210 euroni ja kolmanda aastaga 1.331 euroni, on fondi kolme aasta tootlus 

10% aastas (p.a.), kuigi absoluutne tootlus oli 33.1%.  

Fondi prospektides avaldatakse ajaloolised tootlused aastate kaupa, tavaliselt viimase kümne aasta 

kohta.  

Tootluse puhul on väga tähtis mõista, et fondi jooksvad tasud on maha võetud enne osaku 

puhasväärtuse arvutamist ja seega ka enne tootluse arvutamist.  

Ühiskonnas on levinud eksiarvamus, et tasud tuleb tootlusest lahutada, näiteks, kui fondi tootlus on 

5% aastas ja jooksev tasu on 1% aastas, siis järgi jääb 4%. Tegelikult jääb järgi 5%, sest 1% on juba 

maha võetud ning tegelik portfelli tootlus enne tasusid oli hoopis 6%.  

Teine väga oluline teadmine on, et mineviku tootlus ei ole kunagi tuleviku tootluse näitaja ning 

kunagi ei saa eeldada, et tulevikus on tootlus sarnane ajaloolise tootlusega. Sellest hoolimata kipuvad 

investorid sageli just mineviku tootluse järgi omale fondi valima.   

Eesti pensionisüsteem 

Eestis on kolmesambaline pensionisüsteem: 

- I sammas ehk riiklik vanaduspension, mis lihtsustatult koosneb kolmest komponendist:  

o baasosast, mis on kõigile võrdne,  

o staaziosast, mis leitakse enne 1999. aastat töötatud aastate ja aastahinde 

korrutisena ning  

o kindlustusosa, mis on alates 1999. aastast töötatud aastate eest kogunenud 

kindlustusosakute summa ja aastahinde korrutis. Lihtsustatult, kindlustusosak näitab,  

milline oli konkreetsel aastal isiku eest makstud sotsiaalmaksu ning keskmise 

sotsiaalmaksu suhe. Silmas peab pidama ka seda, et II sambaga liitunu eest makstud 

sotsiaalmaks on viiendiku võrra väiksem kui mitteliitunu eest. Samuti ei lähe arvesse 

sotsiaalmaksu ravikindlustusmakse osa.   

Alates 01.04.2019 on baasosa ümmarguselt 192 eurot, staažiosa ja kindlustusosa 

aastahinded mõlemad 6.627 eurot7.  

Riikliku vanaduspensioni leidmiseks on loodud kalkulaatoreid, nad on leitavad näiteks 

kodanikuportaalis Eesti.ee 

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

või sarnane Pensionikeskuse veebilehel https://www.pensionikeskus.ee/eesti-

pensionisusteem/kalkulaatorid/1-samba-kalkulaator/. 

- II sammas ehk kohustuslik kogumispension. Liitunud isik omandab individuaalsele 

pensionikontole kohustuslike pensionifondide osakuid ning saab õiguse taotleda 

väljamakseid vanaduspensionieas. Väljamaksete liike on kolm ning pensionikontol olevate 

varade turuväärtusest sõltub, milline väljamakse liik kohaldub. Pensionikontole kogunenud 

varade väärtust võrreldakse rahvapensioni määra (RPM) kordsetega. Alates 1. aprillist 2019 

on rahvapensioni määr 205,21 eurot8. 

                                                           
7
 allikas: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension-toetused/pensioni-suuruse-arvutamine 

8
 allikas: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension/pension-liigid-ja-soodustused#Rahvapension 

https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/toetused_ja_sotsiaalabi_1/pensionikalkulaator
https://www.pensionikeskus.ee/eesti-pensionisusteem/kalkulaatorid/1-samba-kalkulaator/
https://www.pensionikeskus.ee/eesti-pensionisusteem/kalkulaatorid/1-samba-kalkulaator/
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension-toetused/pensioni-suuruse-arvutamine
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension/pension-liigid-ja-soodustused#Rahvapension


o üle 50 RPM – eluaegsed väljamaksed pensionilepingu alusel. Pensionilepinguid 

sõlmivad hetke seisuga kolm elukindlustusseltsi: SEB Life and Pension Baltic SE Eesti 

filiaal, Compensa Life Vienna Insurance Group SE, ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal. 

Pensionilepingu sõlmimiseks lunastatakse kõik või osa kohustusliku pensionifondi 

osakud ning kantakse lepingu sissemakseks isiku poolt valitud elukindlustusseltsi, kes 

hakkab tegema regulaarseid, kokkulepitud suuruses väljamakseid kuni isiku surmani.  

o 10-50 RPM – fondipension, regulaarsed väljamaksed, mille tegemiseks lunastatakse 

osa pensionikontol olevatest pensionifondide osakutest. Väljamakseid tehakse kuni 

osakuid jätkub või isik sureb.  

o alla 10 RPM – ühekordne väljamakse.  

- III sammas ehk täiendav kogumispension. Täiendava kogumispensioni raamistikus 

pakutakse Eestis  

o vabatahtlikke pensionifonde või  

o täiendava kogumispensioni kindlustuslepinguid.  

III sambale on kehtestatud maksusoodustused, mis annavad kolmandale sambale sama 

tootluse juures eelise võrreldes tavaliste väärtpaberiinvesteeringutega. Alljärgnevalt kõigest 

lähemalt. 

Kolmas sammas ja tööandjapension 

Kolmanda samba maksusoodustus 

Eesti residentidest füüsilistel isikutel on õigus oma aasta maksustatavast tulust maha arvata 

summad, mis on aasta jooksul investeeritud kolmandasse sambasse ja mis moodustavad kuni 15% 

aasta maksustatavast sissetulekust, kuid mitte üle 6 000 euro9. Sisuliselt tähendab see seda, et 

resident esitab tuludeklaratsiooni ning saab kolmandasse sambasse makstud summadelt tulumaksu 

(määras 20%) tagasi, eeldusel, et ta on tulumaksu maksnud ja eeldusel, et III sambasse paigutatud 

summa ei ületa etteantud piirmäärasid.  

Kehtiva tulumaksuseaduse järgi on III samba eluaegsed väljamaksed tulumaksuvabad. Paraku on 

see üsna ebapopulaarne viis raha III sambast väljavõtmiseks. Enamik III samba investoreid võtab raha 

välja kas ühekordse väljamaksena või osade kaupa. Sellistel juhtudel on väljamaksed maksustatud 

tulumaksuga.  

Tulumaksu määr on  

- 10% kui isik on kas puuduva töövõimega või isik on vähemalt 55-aastane ja III samba 

esimene sissemakse on tehtud vähemalt 5 aastat tagasi.  

- Muudel juhtudel on tulumaksu määr 20%.  

Oluline on mõista, et III samba väljamaksel (v.a. eluaegsed väljamakse) maksustatakse kogu 

väljamakstav summa, mitte ainult sambas teenintud tulu. Sellepärast on ülioluline investeeringu 

tegemise järgselt saada tagasi tulumaks.  

                                                           
9
 Tulumaksuseadus (01.01.2020) , § 28. Riigi Teataja I. Kasutatud 16.02.2020, 

https://www.riigiteataja.ee/akt/123122019017 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/123122019017


Kui tulumaksu tagasi ei saa, toimub III sambasse investeeritud raha kahekordne maksustamine – 

esmalt maksustatakse  tulu (näiteks palk, mille arvelt tehakse sissemakse), siis investeeritakse see III 

sambasse ja lõpuks maksustatakse sama raha veelkord tulumaksuga sambast väljavõtmisel. Või siis 

teine variant, kui investeeritud raha oli ettenähtud saada maksuvabalt (näiteks jääb palk alla 

maksustamise piiri – alla 6 000 euro aastas), siis pärast kolmandast sambast väljavõtmist 

maksustatakse ta siiski. Mõlemal juhul saab riik 20% sambasse investeeritud summalt ülearu ja see 

raha tuleb muidugi investori arvelt. 

Tööandjapension Eestis ja selle probleemid 

Eestis on tööandjapension põhimõtteliselt olematu, üksikute eranditega, mille emafirmad on reeglina 

rahvusvahelised, börsil noteeritud ja lugupeetud ettevõtted, kellelt eeldatakse teatud sotsiaalse 

vastutustunde taset, mis muuhulgas võib väljenduda ka töötajtele tööandjapensioni skeemi 

pakkumises.  

Tööandjapensioni vähesel populaarsusel Eestis on minu hinnangul kaks olulisemat põhjust,  

- esiteks, maksusoodustuse puudumine tööandjale ja  

- teiseks liberaalsed raha väljavõtmise reeglid sambast.  

Tööandjapensioni maksimaalseks makseks töötaja kohta on 6 000 eurot aastas, kuid mitte rohkem 

kui 15% töötjale tehtud väljamaksest10, kusjuures ka tööandjapensioni makse loetakse väljamakseks. 

Näiteks, kui töötajale maksti palka 20 400 eurot aastas (bruto), siis tööandjapensioni makse ei tohi 

ületada 3 600 eurot, mis on 15% summast 24 000 = 20 400 + 3 600.  

Tööandjal pole rahaliselt mingit vahet, kas maksta töötajale palka või teha sissemakseid tööandja 

pensioniskeemi. Ka töötajal pole mingit vahet, kas osaleda III sambas tööandja skeemi kaudu või 

omal käel. Töötaja seisukohast on erinevus tulumaksuvabastuse ajas, omal käel tehtud maksete 

puhul tuleb oodata tulumaksutagastust järgmise aasta kevadeni, tööandja skeemi kasutades on jääb 

tulumaks juba algusest peale maksmata. Mõnikord on III samba lahenduste pakkujad püüdnud luua 

muljet, et tööandjapension on tööandjale rahaliselt kasulikum kui palgamakse, kuid jäetakse 

arvestamata mõned olulised maksustamise nüansid, mille tulemusel tegelikult „võit“ tuleb töötaja 

arvelt, s.t. töötaja kaotab tööandja skeemi kasutades rahaliselt võrreldes olukorraga kui ta oleks 

tööandjapensioni skeemi asemel saanud palka ja teinud III samba sissemakseid omal käel, palga 

arvelt.  

III sambast on üldiselt võimalik raha välja võtta küllaltki lihtsalt. Näiteks, vabatahtlikust 

pensionifondist saab raha kätte piltlikult öeldes kasvõi järgmisel päeval pärast sissemakse tegemist. 

Pankades on klienditeenindajad tähele pannud, et paljud kliendid, kes omandavad tööandjapensioni 

sissemaksete eest vabatahtliku pensionifondi osakuid, realiseerivad nad esimesel võimalusel. 

Tööandja seisukohast on see pakutava pensioniskeemi kuritarvitamine töötaja poolt, ja selline 

praktika tekitab tööandjates tuska ning soovimatust tööandjapensioni skeemi töötajatele pakkuda.  

Selle probleemi leevendamiseks on lubatud Eestis asutada näiteks väljumispiiranguga 

pensionifonde. Hetkel on Eestis ainuke selline fond „Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljujmine 

piiratud)“, millest saab raha kätte alates 55. eluaastast või puuduva töövõime korral.  
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Tööandjapension teistes riikides 

Euroopa Liidu nn. vanade ja uute liikmesriikide pensionisüsteemid on erinevad. Üks Resaveri 

pakkumise kontekstis olulisi erinevusi on see, et vanades liikmesriikides on tööandjapension väga 

oluline tulevase pensioni allikas.  

Vanades Euroopa riikides, näiteks Rootsis ja Soomes on tööandja pensioniskeemid laialdaselt levinud. 

Tööandjapensioni nimetatekse seal II sambaks. Rootsis näiteks on II samba süsteemis kasutusel 

tavalised investeerimsfondid, kuhu paigutavad raha ka investorid II samba väliselt. Läänes on levinud 

ka suuremate tööandjate poolt loodud spetsiaalsed II samba fondid. Ka Eesti seadus lubab luua 

tööandja pensionifonde11, kuid minule teadaolevalt pole seni ühtegti moodustatud.  

Lätis näiteks on tööandja pensioniskeemi pakkumine tööandjale soodam kui samaväärne palgamakse 

ning seetõttu on tööandjapension seal enam levinud kui Eestis.  

Eesti ja lääneriikide pensionisammaste erinevused  

Vanade Euroopa riikide pensioniskeemides tähendab teine sammas tööandja poolt finantseeritud 

kogumispensionit.  

Eestis pole tööandjapension levinud ning seetõttu on teise samba mõiste hõivanud kohustuslik 

kogumispension, mis näiteks Rootsiga paralleeli tõmmates võiks pigem kanda nimetust sammas I-a, 

mitte II sammas. See oleks siis meie pool-riiklikule-pool-isiklikule palgast sõltuvale 

pensionikomponendile lääne kontekstis õigem nimetus.  

I samba ja III samba mõiste osas põhimõttelisi erinevusi pole, nii siin kui seal on I sammas riiklik 

pension ning III sammas vabatahtlik  kogumispension. Ometi on detailides erinevate riikide vahel 

palju erineivusi.  

Üks oluline erinevus on siiski olemas, mis on kumab läbi ka Resaveri pakkumises. Nimelt on 

välisriikides sageli vanuselised piirangud III samba, rääkimata II samba rahade kasutamisele isiku 

poolt. Pigem isegi on Eesti III sambast rahade väljavõtmise regulatsioon tavatult liberaalne, isegi 

erandlik.  

Teine erinevus, mis nii oluline ehk pole, kuid aitab paremini aru saada Resaveri pakkumisest, on see, 

et välismaal on III sammas sageli paketeeritud koos elukindlustusega, pakkudes nii surma riski 

kaitset kui ka töövõime kaotuse kaitset. Eestis on täiendava kogumispensioni kindlustuslepingutes 

samuti sarnaseid kaitseid vähemalt varasematel aegadel pakutud, kuid suundumus on siiski teenuse 

lihtsuse, ja teenustasude läbipaistvuse suunas, mis viib selleni, et enamik täiendava 

kogumispensioni kindlustuslepinguid keskenduvad puhtalt rahakogumisele ning 

elukindlustukaitsed on marginaalsed. Näiteks pakub sellist teenust SEB Life and Pension Baltic SE 

Eesti filiaal Kasvuportfell Pensioniks nime all.  

Tööjõu vaba liikumine on probleem pensionisüsteemidele 

Euroopa riikide pensionisüsteemid on erinevad, kuigi I sammas on riiklik pension ja III on vabatahtlik 

pension ning nende vahele mahub erinevaid II samba variante, on eri riikides pensioni kogumise, 
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kogutu kasutamise ja maksustamise reeglid väga erinevad. Tööjõu liikumine riikide vahel on vaba 

ning seda peetakse tänapäeval iseenesestmõistetavaks. Paraku ei saa vabalt liikuv tööjõud liituda ühe 

ja ainsa pensioniskeemiga. Pensionisüsteemide erinevus ning pensioniõiguste ülekandmine ühest 

süsteemist teise, või pigem taolise ülekandmise võimatus, on Euroopas juba aastakümneid olnud 

väga tõsine probleem, millele on pingsalt lahendust otsitud, kuid tulutult. Näiteks, kui belglased 

käivad tööl Luksemburgis, kuid hakkavad pensioni saama Belgias, siis Belgia suhtes on see 

ebaõiglane, sest pensionär võtab sotsiaalsed hüved vastu riigilt, mille majandusse ta pole oma tööelu 

jooksul eriti panustanud. Seetõttu on arusaadav Euroopa erinevate institutsioonide toetus 

ettevõtmistele, mis nimetatud probleemi leevendada püüavad.  

Reasaver üritab seda tõsist probleemi vähemalt tööandjapensioni osas leevendada ning seetõttu on 

partnerlus Euroopa Nõukoguga igati loogiline. 

  



Kommentaarid Resaveri pakkumisele 

Üldmulje 

Resaveri poolt pakutav teenus on suunatud Euroopa uurimisasutustele ja nende teadlastele, kes on 

tööl mitmes riigis ning hõlmab tööandjapensioni kogumise- ja väljamakselahenduse võimaldamist. 

Resaver keskendub teadusasutustele ning nende töötajatele, on partnerluses Euroopa Nõukoguga 

ning on saanud rahastust programmist „Horizon 2020“, millest annab tunnistust „Horizon 2020“ logo 

Resaveri veebilehel. Euroopa Nõukogu veebilehel on ka vastav uudis 10.04.2018 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/resaver-%E2%80%93-flexibility-future .  

Resaver on IORP (institution for occupational retirement provision), millest võiks järeldada, et 

Resaver Pension Fund’i tegevus vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile (EL) 2016/2341 

tööandja kogumispensioni asutuste tegevuse ja järelvalve kohta (uuesti sõnastatud) (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2341&from=EN)12.  Nimetatud 

direktiivi alusel on muudetud ka Eesti seadusandlust13, kuid kas see teeb Resaverist Eestis 

tunnustatud III samba lahenduse pakkuja, jääb mulle selgusetuks.  

Resaver on üks paljudest erinevatele tööandjatele tööandjapensioni kogumise teenust pakkuv 

asutus, kes on partnerluses Euroopa Nõukoguga ning osaleb rahastuses. 

Resaver Pension Fund’i Youtube’i kanalil on üleval kaks videot, mis on üles laaditud 7 kuud tagasi 

ning olid seisuga 16.02.2020 kogunud kokku alla 50 vaatamise 

(https://www.youtube.com/channel/UCof1a-sP2X99U2APMhuLfhA). 

Resaveri eesmärk 

Minu arusaamisel on Resaveri põhiline eesmärk mööda Euroopat ringiliikuvate või samaaegselt 

erinevates liikmesriikides teadusasutustes töötavate teadlaste tööandjapensioni sissemaksete edasi 

investeerimine ning pensionieas väljamaksete võimaldamine. Märksõna on siin teadlase mobiilsus 

üle liikmesriikide.  

Kulude ja tasude analüüs 

Tööandjale rakendub osalustasu 50 eurot iga skeemi kaasatud töötaja eest, minimaalselt 500 eurot ja 

maksimaalselt 5000 eurot aastas. Lisaks sellele rakendub 33 euro suurune tasu aastas iga töötaja 

eest, kes on skeemi kaasatud, mida võib maksta tööandja ise või delegeerida selle maksmise 

töötajale.  

Pakkumises on toodud veel üks tasude liik, varahaldustasu (asset management charges). Sisuliselt on 

tegemist portfellis olevate fondide jooksvate tasudega (TER) (vt. taustainfot, fondide tasud).  
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Mõõtühik bps ehk baaspunkt (basis point) on protsentide teistsugune esitusviis. 1 bps = 0.01%. 

Seega, 10 000 baaspunkti moodustab 100% ehk terviku. Ka baaspunktides väljendatud jooksvaid 

tasusid antakse aasta kohta. Näiteks, 15 bps on sama mis 0.15% aastas.  

Arvutasin läbi kaks stsenaariumi. Arvutused on lihtsustatud ning ei arvesta seda, et 

tööandjapensioni makseid tehakse ilmselt kord kuus. Minu arvutused eeldavad, et aasta alguses ja 

aasta lõpus on varade maht võrdne. Selline olukord võiks tekkida, kui aastane sissemakse tehakse 

korraga, aasta esimesel päeval. Arvutused on kaasasolevas Exceli failis.  

Arvutustes ei ole ühelgi juhul arvestatud jooksvate tasudega. Nimelt, investeerimisfondi jooksvad 

tasud on alati arvestatud fondi tootluse sisse, sest valitsemistasu ja tehingutasud võetakse maha 

fondi varade arvelt ning seda tehakse juba enne fondi osaku puhasväärtuse arvutamist. Seega, ei pea 

muretsema, et tootlust vähendatakse tasude võrra. Kui oleks võimalus investeerida nendesse 

samadesse fondidesse otse, ka siis oleks jooksvad tasud samad ning see on teine põhjus, miks ei 

peaks liigselt jooksvate tasude pärast muretsema. Jooksev tasu on pigem indikatsioon selle kohta, kas 

fond on kallis või odav ning siin võin kinnitada, et pakkumises toodud fondid on ühed odavaimad 

mis turul saada on.  

1. Stsenaarium 1. Tööandja maksab nii tööandja kui töötaja osalustasud. Arusaadavalt on see 

kulu töötaja kohta kõige kõrgem kui tööandjapensioniga liitub vaid üks töötaja. Sel juhul 

oleks kulu Tehnikaülikoolile 533 eurot aastas. Skeemiga kaasatute arvu suurenedes kulu 

töötaja kohta mõistagi väheneb ning langeb alla 100 euro piiri (aastas) juba 8 töötaja puhul. 

10 kuni 100 töötaja puhul on aastane tasu osaleja kohta stabiilselt 83 eurot ning hakkab jälle 

langema ületades 100 töötaja piiri. 

Osalejatele jääb sel juhul maksta ainult varade mahult võetav tasu (charge on assets), milleks 

on 0.1% varade mahult.  

2. Stsenaarium 2. Tööandja maksab ainult tööandja osalustasu ning jätab töötajale maksta 

töötaja osalustasu 33 eurot aastas. Sel juhul on ülikooli kogukulu märkimisväärselt madalam 

kui esimese stsenaariumi korral. Juba 10 kuni 100 osaleja korral on kogukulu umbes 40% 

odavam, 200 osalejaga üle 50% odavam ning 300 osalejaga umbes 2/3 odavam. 

Paraku selle stsenaariumi puhul peavad töötajad 33 euro suuruse tasu oma varade arvelt 

kinni maksma, mis väiksemate varade mahu korral tähendab märkimisväärset kulu, päris 

väikeste summade korral (näiteks 1000 eurot ja alla selle) sööb aastamaks ilmselt enamiku 

tootlusest. Samas, selline ebanormaalne olukord kestab ilmselt aasta või äärmisel juhul paar 

ning juba 3 000 kuni 4 000 eurose kapitali juures konkureerib Resaveri pensioniskeem tasude 

mõttes edukalt Eesti elukindlustusseltside poolt pakutavaga, 10 000 juures ka juba ka osade 

kohalike vabatahtlike pensionifondidega.  

Isegi kui tööandja pensioniskeemi maksta töötajale näiteks 100 eurot kuus, koguneb aastaga 1 200 

eurot ning 33 euro suurune osalustasu maksmine ei tohiks kogutud kapitali liigselt laastada.  

Töötaja osalustasule (33 eurot aastas) võib kohaliku paralleli tõmmata Eesti elukindlustusseltside 

poolt pakutavate investeerimisriskiga elukindlustuslepingute haldustasule. Haldustasude suurused 

jäävad 1% piirkonda, näiteks Mandatum Life Insurance Company Limited Eesti filiaalis on 

investeerimisriskiga elukindlustuslepingute haldustasu 1.1% kogunenud kapitalist aastas, 



minimaalselt 2 eurot kuus14 ning Compensa Life Vienna Insurance Group SE hinnakirja järgi 1% 

lepingu reservist aastas, minimaalselt 2 eurot kuus15, SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaalis 0.3% 

aastas, minimaalselt 64 senti kuus16.  

Resaveri poolt pakutud teenus, arvestades nii 0.1% suurust haldustasu (charge on assets) kui ka 33 

euro suurust aastast osalustasu, muutub teise stsenaariumi puhul (33 eurose osalustasu maksab 

töötaja) soodsamaks kui Mandatumi teenus juba varade mahust  alates 3 300 eurot, Compensa 

teenusega võrreldes varade mahust alates 3 700 eurot ja SEB teenusega võrreldes alates varade 

mahust 16 500 eurot.  

Eesti piires paiksete teadlaste kogumispensioni investeerijana ei ole Resaveril mingeid eeliseid 

võrreldes kohalike pensionifondide või kindlustusseltsidega. Pigem võib tuua rea miinuseid, alates 

kõrgematest tasudest ja lõpetades väljamaksete jäikusega.  

Eesti II sammas ja Resaver 

Riigikogus vastu võetud, kuid Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud niinimetatud 

pensionireformi eelnõu (108 SE)17 näeb ette võimaluse II samba varasid iseseisvalt investeerida II 

samba süsteemis. Juhul kui eelnõu uuesti vastu võetakse, seadusena kehtima hakkab ja iseseisva 

investeerimise põhimõtted jäävad muutmata, tähendab iseseisev II samba varade investeerimine, et 

isik on jätkuvalt liitunud II sambaga, saab II samba sissemakset (nn. 2+4%), kuid oma pensionivara 

investeerimiseks ei kasuta ta kohustuslikke pensionifonde, vaid teeb investeeringuid iseseisvalt, olles 

selleks avanud spetsiaalse pensioni investeerimiskonto (PIK). PIK on olemuselt arvelduskonto, millel 

oleva raha eest saab omandada väärtpabereid ja kuhu laekub nende väärtpaberite müügist saadud 

raha. Sarnane tänase investeerimiskontoga. PIK puhul on ülioluline nõue, et PIKilt välja läinud 

rahasummad jõuaks alati ka sinna tagasi. See on tähtis II samba väljamaksete maksustamise 

seisukohast. Praktikas tähendab see seda, et väärtpaberitehinguid hakkavad tegema pangad, kelle 

juures PIK on avatud, kes vastutavad, et investeeringu realiseerimisest saadud raha jõuab tagasi 

PIKile ning kes seetõttu piiravad PIKilt ostetud instrumentide nimekirja selliselt, et neil oleks võimalik 

kontrollida nii väärtpaberite müüki kui ka müügist saadud raha liikumist. Üsna tõenäoline on see, et 

väärtpaberite nimekirja hakkavad kuuluma konkreetse panga poolt vahendatud investeerimisfondid 

ning börsil noteeritud väärtpaberid.  

Seetõttu ma hindan äärmiselt ebatõenäoliseks, et Resaveri pensioniskeemi õnnestuks teise samba 

raha investeerida. Hetkel kehtiva seadusandluse alusel on see kindlasti võimatu.  
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Resaveri investeeringud 

Resaveri pakkumises on kirjeldatud kaks võimalikku investeerimismudelit. 

1. Lifestyle. See on elutsükli tüüpi investeerimismudel, mis tähendab seda, et aktsiariski 

kandvate instrumentide osakaal on kõrge kogumise algfaasis, kui osaleja pensionile jäämiseni 

on rohkelt aega ning pensioniea lähenedes vähedatakse aktsiainstrumentide osakaalu 

individuaalses porfellis ja suurendatakse madalama riskiga võla- ja intressiinstrumentide 

osakaalu. Sarnast investeerimisstrateegiat viljeleb näiteks II samba fond „Swedbank 

Pensionifond K1990-1999 indeks“, mis on mõeldud üheksakümnendatel sündinud 

investoritele.  

Selline strateegia sobib pensionikogumiseks hästi, sest kuigi aktsiainstrumentidesse 

investeerimine toob kaasa vara turuväärtuse ulatusliku kõikumise, on aastate ja 

aastakümnete pukkuste investeerimisperioodide jooksul aktsiainvesteeringud suutnud 

keskmiselt teenida rohkem kui võlakirjad, rääkimata madalama riskiga instrumentidest.  

Aktsiate osakaalu vähendamine pensioniea lähenedes peaks investeeringuid kaitsma 

aktsiaturu ootamatu ja ulatusliku languse eest. Investeeringut niimoodi kaitsta oleks mõistlik 

kui on plaan kogu raha korraga välja võtta. Kui väljavõtmine saab toimuma aastate jooksul, 

näiteks üle kümne aasta jooksul, siis on osaline aktsiainvesteeringu säilitamine mõistlik, et 

kaitsta portfelli inflatsiooni hävitava mõju eest.  

2. Freestyle. See on investeerimismudel, mille puhul osalejal endal on vaba voli otsustada, 

millistesse fondidesse Resaver tema raha suunab. Selle mudeli kasutamine eeldab teadmisi ja 

kogemusi investeerimisest ning arusaamist pakutavate fondide investeeringutest, paremal 

juhul ka isikliku nägemuse omamist finantsturgude võimalikset suundumustest. Lisaks sellele 

nõuab isikliku investeerimisportfelli juhtimine ka püsivust ja rutiini. Sageli alustab investor 

portfelli juhtimist entusiastlikult, kuid tüdineb sellest ning pärast esimest suuremat turu 

langust realiseerib oma investeeringu kõige ebasobivamal hetkel.  

Lifestyle mudeli all on kaks investeerimisstrateegiat: 

- madala riskiga Defensive Lifestyle, mis investeerib kuni 60% ulatuses aktsiafondidesse ja 

alustab selle osakaalu vähendamist kui pensionini on jäänud 10-15 aastat 

- keskmise riskiga Dynamic Lifestyle,  mis investeerib alguses aktsiafondidesse 100% ulatuses.  

Minu hinnangul on investeeringu algperioodidel Defensive pigem keskmise riskitasemega ning 

Dynamic kõrge riskitasemega. Sellega peaks kogumise perioodil arvestama, et vara turuväärtus 

hakkab muutuma märkimisväärses ulatuses. Mõlemad strateegiad pakuvad kolme mudelit 

aktsiaosakaalu vähendamiseks: 

- Esimene neist jätab osaleja varad pensioniea saabumise ajaks umbes kolmandiku ulatuses 

aktsiatesse investeerituks,  

- teine täies ulatuses võlakirjadesse investeerituks ning  

- kolmas täies ulatuses rahasse (eurodesse).  

Muudatused investeeringutes teeb Resaver ise. Investeeritakse aga indeksfondidesse, mida valitseb 

BlackRock Inc, maailma suurim fondivalitseja, kelle hallatavate varade maht on üle 6 biljoni (ingl.k. 

trillion, 1012) dollarit ja kes koos Vanguardi ja State Street Global Advisors’iga moodustavad 

fondivalitsejate niinimetatud „suure kolmiku“.  



Indeksfondide omapära seisneb selles, et fondijuht üriab võimalikult täpselt kopeerida mõne tuntud 

börsi- või väärtpaberiindeksit, omandades enam-vähem täpse koopia seda indeksit moodustavast 

portfellist. Selline tegevus ei nõua laialdast uurimistööd ega turanalüüsi ning on seetõttu madalate 

kuludega. Indeksfondi juhti ei huvita, kas tema fondi osaku väärtus tõuseb või langeb, ainuke mure 

on see, et osaku hind jälgiks võimalikult täpselt etteantud indeksit.  

Indeksfondide eestkõneleja on veendunud, et inimesel ei ole võimalik turugu üle kavaldada ning 

pikas perspektiivis oma investeerimistulemusega turgu lüüa. Ning kui turu löömine on lootusetu, siis 

milleks kulutada aega ja raha turu analüüsimisele selle asemel, et odavalt sõitu nautida. Seepärast 

nimetatakse indeksfonde vahel ka passiivse investeerimisstrateegiaga fondideks.  

Traditsiooniliste ehk aktiivse juhtimisstiiliga fondide pooldajad on aga veendunud, et inimese 

sekkumine investeerimisprotsessi suudab mõningase turuanalüüsi abil turgu lüüa ning tehtud 

lisakulutused kuhjaga tasa teenida. Elu näitab, et osad fondijuhid tõepoolest suudavad turgu lüüa, 

kuid osa paraku ei suuda.  

Eestis on passiivse juhtimisstrateegiaga pensionifondid pea kõikidel fondivalitsejatel, välja arvatud 

Luminoril. Näiteks Tuleva pakubki ainult passiivse strateegiaga fonde. Võrdluseks, Eesti indeksfondide 

valitsemistasud jäävad umbes 0.30-0.40% p.a. kanti, kogukulumäär vastavalt 0.40-0.50% kanti. Seega 

on Resaveri poolt pakutavad BlackRocki fondid nii soodsate valitsemistasudega kui vähegi 

võimalik.  

Olgu öeldud, et ka Eesti indeks-pensionifondid investeerivad sellesama BlackRocki fondidesse. Eestis 

on II samba fondide investeeringute aruanded avalik materjal ning need on saadaval fondivalitsejate 

veebilehtedel. 

Väljamaksed Resaveri pensioniplaanist 

Pakkumise lisas „V. User Manual for Participants“ on kirjas, et väljamakseid hakatakse tegema alates 

68. eluaastast, kuid varajased väljamaksed on võimalikud alates 55. eluaastast. Tõsi küll, sel juhul on 

pensioni suurus väiksem. Väljamaksete saamiseks kantakse kogutud raha kindlustusseltsi, kes 

hakkab tegema eluaegseid väljamakseid.   

Omaette küsimus on ka kindlustusseltsina tuleb kõne alla ka mõni Eesti kindlustusselts ja kui ei, siis 

kas milline on väljamaksete piiriülene maksustamine. Eestis on taolised eluaegsed väljamaksed 

tulumaksuvabad, kuid välisriikides ei pruugi see nii olla.  

Samas on kirjas, et tööandjal on Resaveri pensioniplaanist on võimalik kogutud vara üle viia teise 

pensioniasutusse. Paraku ei pakuta liitunud teadlastele võimalust pensioniraha väljavõtmiseks või 

üleviimiseks teise pensioniasutusse. Eestis eeldavad pensionikogujad, et täiendava kogumispensioni 

vahendeid on võimalik täies ulatuses rahas välja võtta ka kogumise ajal, rääkimata pensionieast.  

Tänaseks parlamenti tagasi saadetud pensionireformi eelnõu (108 SE) järgi peaks III samba 

pensioniiga tõusma Riiklikus pensionikindlustuse seaduses märgitud vanaduspensionieani, millest on 

lahutatud 5 aastat, mis tegelikkuses tõstab III samba soodsama tulumaksumääraga väljamaksete 

saamise ea umbes kuuekümnenda eluaastani. Vaatamata sellele on võimalik III samba raha kätte 

saada igal ajal.  



Resaveri piirangud raha kasutamisele on minu hinnangul tööandja pensioni puhul sellega liitunule 

ja omal käel III sammast kogujale väga tõsine selle skeemi puudujääk võrreldes Eesti III samba 

toodetega.  

Tööandjale võivad nimetatud piirangud meelepärased olla, kuid tasub arvestada, et nad on siiski 

karmimad kui Eesti kõige karmimad väljamakse piirangud ning Resaveri skeemi kasuks otsustamisel 

peaks olema töötjatele valmis mõeldud vettpidav põhjendus, miks eelistab tööandja Resaveri skeemi 

kohalikele, palju liberaalsematele skeemidele.  

Võimalused Resaveriga koostööks 

Kas Resaver on Eesti seaduste kohaselt III samba lahendus?  

Kui Tallinna Tehnikaülikooli teadlased hakkavad Resaveri pensioniskeemi investeerima iseseisvalt, 

mitte läbi tööandjapensioni skeemi, siis tuleks kõigepealt selgeks teha, kas skeem vastab 

Tulumaksuseaduse § 28 kirjeldatud nõuetele, kas Resaver on lepinguriigis väljastatud tegevusloa 

alusel tegutsev kindlustusandja või Eesti vabatahtliku pensionifondiga samaväärsetel alustel 

lepinguriigis tegutsev pensionifond. Minu hinnang on, et Eesti vabatahtliku pensionifondiga ta 

samaväärne ei ole. Kindlustusandja osas ma hinnangut ei anna. Üks võimalus on esitada 

järelepärimine Maksu- ja Tolliametisse, kas Resaveri kasutamine III samba kindlustusandjana on 

aktsepteeritav või mitte. Sel juhul võiks ära mainida ka asjaolu, et Resaver on IORP ja tema tegevus 

vastab IORP II direktiivile, mille on vähemalt osaliselt oma seadustesse kirjutanud ka Eesti.  

Resaver on mitmes liikmesriigis tegutsevate teadlaste tööandjapension 

Resaver lahendab eelkõige olukorra, kus teadlasel on mitu tööandjat, kes paiknevad mitmes 

liikmesriigis. Ideaaljuhul on mitmes liikmesriigis paiknevad teadusasutused kõik ka Resaveri 

konsortsiumi liikmed, s.t. on võimelised kasutama Resaverit kui tööandjapensioni skeemi. Kui 

teadusasutus ei ole mingil põhjusel võimeline Resaverile sissemakseid tegema, näiteks on neil oma 

tööandjapensioni skeem, siis ei ole kahjuks mobiilsel teadlasel Resaveriga liitumisest mingit kasu.  

- Kui selgub, et Maksu- ja Tolliamet ei käsitle Resaverit kui III samba teenusepakkujat või  

- kui teadlane on paikne, õigemini tema ainus tööandja pensioniskeemi pakkuja on Tallinna 

Tehnikaülikool või mõni teine Eestis asuv teadusasutus või 

- kui teadlane töötab liikmesriikides asuvates teadusasutustes harva, näiteks peab ühe loengu 

paaris ülikoolis või 

- kui teadlane töötab sageli liikmesriikide ülikoolides, kuid ei ole liitunud nende 

tööandjapensioni skeemiga,  

- kui ei olda nõus Resaveri (meie tingimustes) karmide väljamaksepiirangutega  

siis tasub Resaveriga liitumisse kriitiliselt suhtuda, sest Eesti III samba lahenduste kasutamine on 

tihti odavam ning kahtlemata lihtsam. 

Resaveriga liitumist tasub tõsiselt kaaluda kui teadlane on liitunud rohkem kui ühes liikmesriigis 

teadusasutuste tööandja pensioniskeemidega ja eriti veel kui need teadusasutused on Resaveri 

liikmed. Jällegi, eeldus on nõustumine karmide väljamakse tingimustega ja kasuks tuleb Resaveri 

tunnustamine III samba teenusepakkujana. 



Tööandja pensioniskeemi maksed paiksetele töötajatele ja tööandja 

pensioniskeemi väliselt 

Füüsilised isikud peaks III samba sissemakseid tegema ainult siis ja sellises ulatuses, et oleks 

võimalik tagasi küsida tulumaks sambasse paigutatud summadelt. Minu hinnangul on Eesti 

residentidel omal käel III samba maksete tegemiseks mugavamaid ning odavamaid võimalusi kui 

Belgias asuv pensionifond. Igal juhul peab enne investeeringu tegemist olema kindel, et 

tuludeklaratsiooni esitades saab investeeritud summalt tagasi tulumaksu.  

Resaver on mõeldud mobiilseltele või mitme liikmseriigi teadusasutustes töötavatele teadlastele. Kui 

inimene töötab ainult Eestis, ei vaja ta pensionilahendust, mis võimaldab teha sissemakseid 

välismaalt. Ülikool võib muidugi kehtestada ainult ühe võimaluse tööandjapensioniga liitumiseks, 

kuid paiksetele teadlastele võiks siiksi pakkuda alternatiivina ka mõne kohaliku pensionilahenduse 

kasutamist tööandjapensioniks. Tööandja pensioniskeemi kuritarvitamise vähendamiseks töötajate 

poolt võiks kasutada näiteks „Swedbanki Pensionifondi V100 indeks (väljumine piiratud)“. 

Eesti III samba väljamaksete tingimused on oluliselt leebemad kui Resaveri tingimused. Ainuüksi 

nende piirangute tõttu kaaluksin mina omal käel Eesti täiendava kogumispensioni lahenduste 

kasutamist ja väldiksin Resaveri kaudu investeerimist.  

Lõpuks, asjaajamine kohalike pensionipakkujate ja Maksu- ja Tolliametiga on lihtne ja omas keeles.  

  



Kokkuvõte 

Analüüsides Resaveri pakkumist Tallinna Tehnikaülikoolile jõudsin järeldustele, et pakkumist võib 

kaaluda kui ühte alternatiivi ülikooli tööandjapensioni skeemi loomiseks. Resaveri skeem sobib 

ülikooli nendele teadlastele, kes on tööandjapensioni skeemidega liitunud mitmes liikmesriigis, 

kelle tööandjad on võimelised ja nõus kasutama Resaverit kui oma tööandjapensioni skeemi osa, kes 

nõustuvad Resaveri pensioniskeemi karmide väljamaksetingimustega.  

Eraldi uurimist vajab, kas Resaveri pensionilahendus on Eestis aktsepteeritud kui täiendav 

kogumispension. Sellest sõltub kas sissemaksed on maksuvabad.  

Töötajatelel, kelle ainsaks tööandjaks on ülikool, soovitaks oma tööandjapensioni suunata pigem 

mõnda kohalikku pensionifondi või kindlustusseltsi, vältida võimalusel (kui ülikool lubab) Resaveriga 

liitumist.  

Omal käel kolmandasse sambasse investeerivatel Eesti residentide jaoks leiab Eestist lihtsamaid, 

odavamaid ja leebemate väljamaksetingimustega lahendusi kui Resaveri pensioniskeem.  

Isegi kui pensionireformiga lubatakse II samba varasid iseseisvalt pensioni investeerimiskonto kaudu 

investeerida, ei ole Resaver II samba investeeringuna kasutatav. 

Materjalidega esmakordselt põgusalt tutvudes tundusid Resaveri teenustasud küllaltki kopsakatena, 

kuid lähemalt tutvudes ja tehes mõned arvutused muutsin oma seisukohta ja leian,et kulud on küll 

kõrgemad kui kohalikel III samba lahendustel, kuid siiski konkurentsivõimelised.  Kulude osas võib 

kaaluda jagamist ülikooli ja liitunud töötaja vahel.  

Investeeringute osas tuleb Resaverit kiita, sest pensionikoguja elutsüklit arvestav 

investeerimisstrateegia on maailmas laialdaselt levinud ja Eestiski kasutatav. Kogmustega 

investoritele pakutakse vaba strateegiat. Resaver kasutab vara paigutamiseks BlackRock Inc. 

indeksfonde, mis on maailmas tuntud, väga populaarsed ning väga madalate kuludega. BlackRocki 

fondidesse investeerivad oma klientide vara ka Eesti pensionifondid.  

 


