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Teemalehe eesmärk on juhtida tähelepanu sotsiaalkindlustusskeemide väljatöötamise ja toimimise
soolistele aspektidele.
Sotsiaalkaitse teemade piiritlemisel ja sooliste aspektide läbival käsitlemisel keskendub teemaleht
eelkõige sotsiaalkindlustuse nendele hüvitistele, mis on seotud indiviidide tööeluga. Käsitletakse
pensioni-, ravi- ja töötuskindlustussüsteemide ning vanemahüvitise soolisi aspekte, mille põhjalikum
analüüsimine võimaldaks soolist ebavõrdsust vähendada.
Teemalehe
eesmärk
on
anda
ülevaade
soolise
võrdõiguslikkuse
eesmärkidest
sotsiaalkindlustussüsteemides ning juhtida lugejad põhjalikumate sootundlike analüüside ja käsitluste
allikateni.

Teemaleht on osa projektist „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“, mida rahastatakse Norra
toetustest 2009–2014.

Sisukord
Sissejuhatus ..............................................................................................................................................3
1. Põhimõisted ja põhimõtted ..................................................................................................................4
2. Sotsiaalkindlustuse ja soolise võrdsuse edendamise õiguslikud ja poliitilised alused .........................8
3. Pensionikindlustus ............................................................................................................................. 10
3.1. Pensionisüsteemi reformide eesmärgid Euroopa Liidus ............................................................ 10
3.2. Sooline pensionilõhe Euroopa Liidus.......................................................................................... 14
3.3. Pensionipoliitika Eestis ............................................................................................................... 16
3.3. 1. Uuringud ja analüüsid ......................................................................................................... 19
4. Ravikindlustus .................................................................................................................................... 24
4.1. Ravikindlustuse ja soolise võrdsuse eesmärgid.......................................................................... 24
4.2. Ravikindlustus Eestis .................................................................................................................. 28
4.3. Sooline ebavõrdsus tervises ....................................................................................................... 29
4.4. Soolised erinevused ravikindlustusega kaetuses ....................................................................... 32
4.5. Ravikindlustushüvitised .............................................................................................................. 34
5. Töötuskindustus ................................................................................................................................ 36
6. Vanemahüvitis ................................................................................................................................... 39
Kokkuvõtteks ......................................................................................................................................... 42

2

Sissejuhatus
Sotsiaalpoliitikad, sh tervise-, tööturu-, eluaseme- ja sotsiaalse kaitse poliitikad, on perekonna ja turu
kõrval üks ühiskonna heaolu allikaid. Sotsiaalpoliitikad seonduvad väga erinevate eluvaldkondade ja
teemadega, hõlmates inimese elu kõigis eluetappides, mõjutades nende elukvaliteeti, aga ka
ühiskonna sotsiaalset struktuuri ning väärtushinnanguid.
Sotsiaalkaitse, mis üldjoontes jaguneb sotsiaalkindlustuseks ja sotsiaalabiks (-hoolekandeks)1 hõlmab
inimese elukaare alates laste õiguste ja heaolu tagamisest, tööealiste elanike kindlustamisest võimalike
sotsiaalsete riskide vastu, vaesuse ja tõrjutuse tsükli murdmisest kuni eakatele elamisväärse
pensionipõlve kindlustamiseni.
Kui tavapäraselt teenivad riiklikud huvid selliste süsteemide eelkõige finantsilist jätkusuutlikkust ning
erinevatel alustel diskrimineerimise vältimist, tuleb arvestada ka nt pensioni- või muude
sotsiaalkaitsesüsteemide sotsiaalse jätkusuutlikkusega – ühiskonnas vastuvõetava sissetuleku
tagamisega inimestele, kes ühiskondlikus tööjaotuses ei osale.
Sotsiaalkaitsesüsteemide sisesed näitajad – hüvitised, nende suurus, sotsiaalkaitsehüvitiste saamise
õigused ja tingimused sõltuvad nii poliitilistest otsustest kui ka majanduskeskkonna, tööturu ja
rahvastikuprotsessidest – muutustest soolises-vanuselises koosseisus, elanike tervises, iibes, sisse- ja
väljarändes.
Riiklikud sotsiaalkaitsesüsteemid on oma olemuselt kõik tulude ümberjaotamise süsteemid. Nende
jaoks kogutakse makse ja sotsiaalkindlustusmakseid, et muuta need kas rahalisteks siireteks
(pensionid, hüvitised ja toetused) või teenusteks (tervishoiu- ja sotsiaalteenused).
Kuna siirete saajad on kõik elanikud, naised ja mehed, vajaks asjakohaste eelarvete koostamine
sootundlikku lähenemist e nn vajaduspõhist eelarvestamist.2
Vajaduspõhise e sootundliku eelarvestamise lähtearusaamaks on asjaolu, et riigieelarvelised otsused
pole vabad väärtushinnangutest ega naiste ja meeste võrdsuse küsimuses neutraalsed. Põhimõte on
aidata kaasa, et riiklikult koordineeritud finantseerimine vastaks inimeste reaalsetele vajadustele.
Soolise ebavõrdsuse likvideerimise eesmärgil on oluline arvestada naiste ja meeste erinevate
olukordadega, sh naistele ning meestele esitatavate erinevate sotsiaalsete normide ja ootustega.

1

Euroopa sotsiaalharta käsitleb sotsiaalkindlustust primaarse kaitsena ja sotsiaalabi sellise viimase abinõuna
neile, kellel ei ole eri põhjustel õigust sotsiaalkindlustushüvitistele. Igal isikul on õigus sotsiaalkindlustusele
vastavalt sätestatud tingimustele, sotsiaalabi puhul määratakse kindlaks ja lähtutakse pere- ja/või leibkonna
abivajadusest. Euroopa sotsiaalõiguste komitee. Järeldused 2013 (Eesti). Parandatud ja täiendatud
sotsiaalharta artiklid 3, 11, 12, 13 ja 14.
2
Quinn, S. (Koostaja.) Riigieelarve naistele ja meestele. Vajaduspõhine eelarvestamine avalikus sektoris.
Sotsiaalministeerium ja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, 2011, Tallinn.
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1. Põhimõisted ja põhimõtted
Kuigi iga ühiskond koosneb väga mitmekesistest sotsiaalsetest rühmadest – vanuselistest, rahvuslikest,
usulistest, varanduslikest, regionaalsetest, erivajaduste alusel kategoriseeritavatest jms –, on kõiki
rühmi läbivaks kategooriaks e ühiskonna põhikategooriaks sugu ja soolisus.
Sugu ja soolisus on ühiskonna baaskategooria, mille alusel eristatakse igas ühiskonnas kaks suurimat
sotsiaalset rühma: nais-ja meessoost elanikud. Sookategooria ei tähista seejuures mitte ainult üksikuid
väheseid bioloogilis-füsioloogilisi erinevusi sugude vahel, vaid igas ühiskonnas kujundatud soorolle,
norme ja käitumismustreid, mida naistelt ja meestelt oodatakse.
Nii nagu vanus määrab ühele ja teisele vanuserühmale antud kultuuris kehtivad käitumis- ja
tegevusnormid, määrab soolisus igas ühiskonnas inimeste eluteel täidetavad sotsiaalsed rollid,
käitumismustrid, eneseteadvuse jms selle kohaselt, millised on ootused ühest või teisest soost
indiviididele. Ajaloolis-kultuuriliselt väljakujunenud sooline ebavõrdsus mõjub omamoodi kaudselt
diskrimineeriva protsessina, mis läbi traditsiooniliste soorollide, eelarvamuste ja hoiakute piirab naiste
ja meeste vabu valikuid ning võimalusi oma õigusi võrdselt realiseerida. Näiteks eeldatakse sageli, et
naistel ja meestel on „loomupärased“ kindlad eeldused elukutsete ja tööde suhtes või sooliselt
määratud omadused ja iseloomujooned. (Vt sooideoloogia ja soosüsteem.)
Eri soorühmadel on igas ühiskonnas erinevad võimalused ja piirangud. Neil on erinevad (materiaalsed,
ajalised, informatsioonilised) ressursid, erinev juurdepääs võimule ja otsustamisele, seeläbi ka erinev
staatus ühiskonnas. Ühiskonna sellisel soolisel struktuuril on omadus iseennast põlvest põlve
taastoota, kandes edasi stereotüüpseid arusaamu ja eelarvamusi naiste ja meeste kohta. Näiteks
inimese töö ja selle eest saadav tasu, vaba aeg, tervisekäitumine, lubatud ja keelatud tegevused
jagunevad meie ühiskonnas väga suures osas selle järgi, kas ollakse sünnitud naiseks või meheks. Sellise
eristamisega ja sageli ka vastandamisega kaasneb naiste ja naistega seonduva vähesem ning meeste ja
meestega seonduva suurem väärtustamine. Kõige ilmekamalt avaldub see näiteks sooliselt jagunenud
tööturul ja palgalõhes, aga sageli ka keeles ja kõnes.
Sooline kihistumine, naiste ja meeste erinev sotsiaalne staatus on omakorda seotud demograafiliste
protsessidega – iibe, tervise, eluea ja rändega –, ühiskonna sidususe ja sotsiaalse jätkusuutlikkusega.
Just sotsiaalpoliitiliste meetmetega saab sotsiaalset ebavõrdsust vähendada. Seetõttu ongi
sotsiaalpoliitika majanduslike ja poliitiliste eesmärkide (majandusareng, sotsiaalne sidususe
saavutamine jms) kõrval keskseks ka inimeste põhiõiguste tagatuse, õigluse ja soolise võrdsuse
küsimused.
Sotsiaalkindlustus hõlmab kogu elanikkonda, on kohustuslik ja seda finantseerib riik kindlaks
määratud hüvitiste suuruses, mis on muudetavad poliitiliste otsuste või muude mehhanismidega.
Sotsiaalkindlustushüvitised asendavad saamata jäänud tulu selliste nn sotsiaalsete riskide puhul,
millega oletatavasti kaasneb sissetulekute vähenemine või katkemine: vanemlus/emadus, haigus,
töövõimetus, toitjakaotus, vanadus ja töötus.3
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Selliste riskide puhul, millega kaasneb oletatavasti kulutuste suurenemine – laste sünd ja kasvatamine, arstiabi
kasutamine, matuse korraldamine, puudest tingitud erivajadused, pikaajalise hoolduse vajadus –, kaetakse
sotsiaalkindlustusega osa kuludest toetuste (peretoetused, matusetoetus) või teenuste (ravi- või
hooldusteenused) kaudu.
Vaesuse või puuduse riskide maandamine kuulub hoolekande, sh sotsiaalabi valdkonda ning neid makstakse
puuduse korral ja abivajaduse järgi. Kohalike omavalitsuste pakutav sotsiaalhoolekanne on osa
sotsiaalkaitsesüsteemist.
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Sotsiaalkindlustusõigused on individuaalsed õigused ning ei sõltu abivajadusest ega muudest
sissetulekutest. See tähendab, et sotsiaalkindlustushüvitised peavad olema tagatud isikule mingi
sotsiaalse riski puhul ka siis, kui puudust pole tuvastatud.
Õigus sotsiaalkindlustusele erineb õigusest kindlustusele/erakindlustusele, sest selles rakendatakse
solidaarsusprintsiipe – nii põlvkondadevahelist kui ka -sisest solidaarsust ning jõukamate isikute
sissetulekute arvelt võivad saada kasu vaesemad. Erakindlustus seevastu kindlustab eeskätt
individuaalset riski, aidates leevendada sissetulekute langust või korvata suurenenud kulutusi ja sõltub
inimese enda sõlmitud kokkulepetest ning vabatahtlikest osamaksetest.
Mõlema kindlustusliigi puhul on keelatud isikute ebasoodsam kohtlemine e diskrimineerimine soo
alusel, st ka erakindlustuse puhul on nõutav sooneutraalsete kindlustusmaksete kasutamine.4
Kõigi sotsiaalkaitsepoliitikate puhul tuleb ühtlasi silmas pidada kohustust vähendada soolist
ebavõrdsust, selgitades välja need tavad, barjäärid ja tegurid, mis naiste või meeste ebasoodsamat
olukorda on põhjustanud või võivad põhjustada.

Sooline võrdsus eesmärgina tähendab seda, et inimese soost ei sõltu tema õigused ja võimalused oma
elu kujundada ning ühiskonnas on võrdsustunud nii naiste ja meeste õigused ja võimalused kui ka
vastutused ning kohustused. Soolise võrdsuse arengutaset mõõdetakse statistiliste andmete,
indikaatorite ja indeksitega, mis peegeldavad enamasti tegelikke naiste ja meeste võimaluste
erinevusi.
Soolise võrdsuse-ebavõrdsuse mõõtmine (kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt) näitab, kuidas välised,
indiviidist sõltumatud asjaolud (lisaks hoiakutele ja väärtushinnangutele ka sügavad struktuursed
mehhanismid) mõjutavad tema võimalusi eri eluvaldkondades.
Näiteks ei tulene sooline palgalõhe, mis mõjutab enamiku sotsiaalkindlustushüvitiste suurust, mitte
naiste vaba tahte kohastest valikutest, vaid aegunud soorollide valitsemisest ühiskonnas ning nende
arusaamade põhjal tehtud käitumisvalikutest. Need omakorda mõjutavad ühiskonna makrotasandi
protsesse. Tööturul ajalooliselt väljakujunenud sooline ebavõrdsus ja suured soolised erinevused
sissetulekutes mõjutavad näiteks peale indiviidide majandusliku olukorra ka riigile laekuvate
sotsiaalmaksude suurust ning sageli vajadust muude toimetulekutoetuste järele.
Suurt rolli seejuures mängib tegelikkus – Eesti tööjõuturule on iseloomulik väga selgepiiriline naiste ja
meeste tööde jaotus ning tugevalt juurdunud arusaamad naiste rollist eelkõige emana. See peegeldub
ka sotsiaalkindlustussüsteemide väljatöötamises ning toimimises.
Soostereotüüpidest ja traditsioonilistest soorollidest tingitud naiste ja meeste ebavõrdsus on
kumulatiivne. Tütarlaste ja poiste erinev sotsialiseerimine ja kasvatamine viib erinevate eriala- ja
kutsevalikuteni, mis soodustavad soolist palgalõhet, palgast sõltuvaid väiksemaid hüvitisi ning

4

Direktiiv 2004/113/EÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja
teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega. ELT L 373, 21.12.2004, lk 37, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:ET:PDF.
Keelatud on erinevused naiste ja meeste kindlustusmaksetes ja -hüvitistes, samuti ei või rasedus ega emadus
mõjutada kindlustusmaksete ja -hüvitiste suurust. Lubatud on vaid haiguskindlustuse kindlustusriskide
hindamisel võtta arvesse riske, mis on iseloomulikud vaid ühest soost isikutele, ning vajaduse korral eristada
nende riskide ulatuses naiste ja meeste kindlustusmakseid ja -hüvitisi.
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hilisemat väiksemat pensioni. Naiste ja meeste kui sotsiaalsete rühmade olukorra erinevus ilmneb
statistilistes võrdlusandmetes, mis peegeldavad ebavõrdsust elukaare jooksul.
Tööelu alustamisel sisenetakse sooliselt jagunenud tööturule, milles valdavalt naistöötajatega
tegevusvaldkonnad on tasustatud madalamalt. See tähendab, et kõik hüvitised, mis on seotud teenitud
tuluga, on sellest soolisest ebavõrdsusest mõjutatud. Sooline ebavõrdsus tööturul on väiksem enne
peresuhete loomist ja suureneb peale paarisuhte alustamist. Juba esimese lapse sündimisega langeb
naiste tööhõivemäär ja lapse/laste eest hoolitsemine toob perioodiliselt kaasa tööturult
eemalejäämise ja karjäärilüngad. Peamiselt on naised need, kellele elukaare hilisematel etappidel
lisandub eakate pereliikmete eest hoolitsemise kohustus. Lastega ja hooldusvajadustega
pereliikmetega leibkondades on endiselt naised need, kes kohandavad oma töökorraldust, võttes
vanemapuhkust, töötades osalise tööajaga või lahkudes tööturult. See ei jäta mõju avaldamata nende
töötasule, sellega seotud hüvitistele ja hilisemale pensionile. Hoolduskohustused koosmõjus tööturu
soolise jagunemisega on nendeks teguriteks, mis võivad kaasa tuua naiste suurema vaesusriski
pensionipõlves. Vaesumisega on seotud tähtsad heaoluaspektid nagu tervis, rahulolu eluga ja
sotsiaalne kaasatus. Mida rohkem seostatakse ühiskonnas naisi ja mehi kindlate traditsiooniliste
soostereotüüpidega, seda suurem on naiste vaesusrisk.
Sooline ebavõrdsus on struktuurne ilming ja ei piirdu ainult hoiakute ja väärtuste küsimustega. Soolist
võrdsust käsitletakse sellise üldise hüvena, mille poole tuleb kõikides poliitikavaldkondades püüelda.
See on ühelt poolt küsimus inimeste põhiõigustest, vabast enesearengust ning teiselt poolt ühiskonna
kõigi ressursside otstarbekast ja tõhusast kasutamisest.
Vaesus peegeldab enamasti riiklike süsteemide võimetust ressursse ja võimalusi õiglasel ja võrdsel
moel ümber jaotada. Need omakorda on seotud poliitiliste valikutega ning nägemusega sellest, millist
ühiskonda soovitakse, kas tugevasti sotsiaalselt kihistunud, ebavõrdsust säilitava või egalitaarsemat,
võrdsust väärtustava ja tõrjutust vähendavana.
Ühiskonna heaolu küsimuste, individuaalse elustandardi ja elukvaliteedi ning inimeste põhiõigustega
on tihedalt seotud sotsiaalkindlustus ja -hoolekanne.
Sotsiaalkindlustus ja -hoolekanne on sellisteks sotsiaalpoliitika alavaldkondadeks, milles sooliste
aspektide arvestamine on eriti oluline, sest soolisus/sugu on vanuse, rahvuse ja hariduse kõrval
selliseks sotsiaal-demograafiliseks kategooriaks, mis mõjutab vaesust ja tõrjutust.5 Näiteks on
vaesusrisk eriti suur üksikvanemate puhul peamiselt naiste peredes ning vaesuse sooline erinevus on
märgatavam eakate puhul.6
Sotsiaalkindlustussüsteemid pole ega saa olla sooliselt neutraalsed. Tavaliselt on arvestatud naiste
bioloogilise reproduktiivse funktsiooniga ja tagatakse nii raseduse ja loote kui ka emade ja
vastsündinute tervise kaitsmiseks vajalikke teenuseid ja hüvitisi.
Naiste ja meeste erinev sotsiaalkaitsehüvitiste saamine sõltub suurel määral ühiskonnas
väljakujunenud soolisest kihistumisest ja käitumismustritest. Selleks, et sotsiaalkindlustussüsteemide
erisugust või ebaproportsionaalselt ebasoodsat mõju ühele soorühmale märgata, tuleb analüüsida
statistilisi andmeid või teha spetsiifilisi uuringuid ja analüüse.

5

Eesti inimarengu aruanne 2014-2015. Lõksudest välja?, http://www.kogu.ee/wpcontent/uploads/2015/06/EIA-2015.pdf.
6
Euroopa Liidu Nõukogu. Pekingi tegevusprogrammi rakendamisel liikmesriikide ja ELi institutsioonide poolt
tehtud töö läbivaatamine – Naiste ja vaesusega seonduvad näitajad. Brüssel, 31. oktoober 2007,
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13947-2007-ADD-1/et/pdf.
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Kuigi sugu sotsiaaldemograafilise tunnusena pole veel kujunenud kõigi isikuandmete puhul
üldtunnustatud analüüsikategooriaks, on põhiandmed sugude kaupa võrreldavad pensionäride
üldarvu, üksikute pensioniliikide, töötushüvitiste ja vanemahüvitiste raames. Enamasti aga vaatleb
avalikustatud ametkondlik statistika indiviide sootute kodanikena.
Seni7 on riiklik ja ametkondlik statistika keskendunud peamiselt sotsiaalkaitsekulutuste arvestamisele,
aga süsteemide mõju erinevatele rühmadele või sünnikohortidele jäänud põhiliselt üksikute uuringute
raamesse.
Sotsiaalsete riskidena inimese elukaares nähakse Eestis praegu järgmisi sotsiaalseid riske:
haigestumine, vanadus ja töövõimetus, töötus, laste saamine ja kasvatamine.
On ilmselge, et olenevalt vanusest ja soost seistakse silmitsi erinevate sotsiaalsete riskidega.
Nimetatud riskide maandamiseks on ette nähtud järgmised sotsiaalkindlustushüvitised:
töötusriskihüvitised: töötuskindlustushüvitis8, töötutoetus9, koondamishüvitis10, Riigikogu liikme
volituste lõppemise hüvitis11, ennetähtaegne vanaduspension ja abikaasatasu12;
vanadusriski hüvitised: vanaduspension13, soodustingimustel vanaduspension14, väljateenitud
aastate pension15 ja päästeteenistujate toetus16;
haigus- ja töövõimetusriski hüvitised: haigushüvitis17 ja töövõimetuspension18;
pere ja lastekasvatamisega seotud riskihüvitised: vanemahüvitis19, hooldushüvitis20 ja
sünnitushüvitis21;
toitjakaotusriski hüvitis: toitjakaotuspension22.
Ülalnimetatud riskid, mis on kooskõlas Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksis loetletutega (v.a
tööõnnetushüvitised), on kaetud mitme seadusega (16 seadust), Vabariigi Valitsuse ning
sotsiaalministri määrustega.
Sotsiaalkindlustussüsteemid, sh pensionisüsteemid on seotud paljude erisuguste sotsiaalmajanduslike, sotsiaalsete, demograafiliste, õiguslike, kultuuriliste, finantsiliste ja poliitiliste

7

Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika süsteemis (ESSPROS), mis võimaldab võrrelda sotsiaalhüvitisi ja
nende rahastamist Euroopa riikides, on isikuid puudutavad andmed toodud sooti.
8

Töötuskindlustuse seadus,. RT I 2001, 59, 359.
Tööturuteenuste ja -toetuste seadus, RT I 2005, 54, 430.
10
Töötuskindlustuse seadus,. RT I 2001, 59, 359.
11
Riigikogu liikme staatuse seadus, RT I 2007, 44, 316.
12
Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord. RT I 2006, 57, 431,
https://www.riigiteataja.ee/akt/12763588.
13
Riikliku pensionikindlustuse seadus, RT I 2001, 100, 648.
14
Soodustingimustel vanaduspensionide seadus, RT 1992, 21, 292.
15
Väljateenitud aastate pensionide seadus, RT 1992, 21, 294.
16
Vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse määramise, arvutamise ja maksmise kord, RTL 2008,
20, 291.
17
Ravikindlustuse seadus. RT I 2002, 62, 377; töötervishoiu ja tööohutuse seadus RT I 1999, 60, 616.
18
Sotsiaalmaksuseadus, RT I, 19.11.2010, 6.
19
Vanemahüvitise seadus, RT I 2003, 82, 549.
20
Ravikindlustusseadus.
21
Ibid.
22
Riikliku pensionikindlustuse seadus.
9
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küsimustega. Info hüvitiste ja nende saamiseks vajalike kriteeriumide kohta on killustunud, samuti
puuduvad terviklikud ja avalikud soo ja muude sotsiaal-demograafiliste kategooriate kaupa
võrreldavad statistilised andmed eri hüvitiste saajatest, neile makstud hüvitiste suurusest ja kasutatud
teenustest.
Erinevate hüvitiste maksmise tingimuste ja õigusliku reguleerituse koosmõju on põhjalikult avatud
Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüüsis „Sotsiaalkaitsehüvitiste ja -toetuste mõju
töömotivatsioonile“.23 Analüüsile on lisatud ka Eestis makstavate hüvitiste ja toetuste kirjeldused ning
tingimused nende saamiseks.
Kogu sotsiaalkindlustusõigus ja sotsiaalkindlustussüsteemide toimimine on äärmiselt mahukas nii oma
sisult kui ka rakendustasanditelt ja pea iga üksik norm või tingimus vajaks soolise mõju analüüsimist.
Allpool on antud ülevaade kindlustussüsteemide ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise
kokkupuutepunktidest, mida on peetud rahvusvaheliselt olulisemateks.
Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi sotsiaalkindlustuse kolmeks põhiliseks ja suuremaks skeemiks on
pensioni-, ravi- ja töötuskindlustus. Laste saamise ja kasvatamisega kaasneda võivate riskide
maandamiseks on ette nähtud vanemahüvitis.

2. Sotsiaalkindlustuse ja soolise võrdsuse edendamise õiguslikud ja
poliitilised alused
Kaitse soolise diskrimineerimise eest ja soolise ebavõrdsuse vähendamine on üks Euroopa Liidu
põhifunktsioone. Naiste ja meeste võrdne kohtlemine on EL sotsiaalpoliitikas kõige põhjalikumalt
väljatöötatud norm ja seda käsitletakse ühe põhiõigusena. Majanduslikus mõttes oli normi algseks
eesmärgiks kõrvaldada konkurentsimoonutusi ühisturul, aga nüüdseks on soolise võrdõiguslikkuse
poliitika kaugem eesmärk – sooline võrdsus kui üldine hüve – kujunenud vahendiks sotsiaalse arengu
ning elu- ja töötingimuste parandamiseks kõigis liikmesriikides.
Euroopa Liidu põhiõiguste harta24 artiklis 21 on sõnastatud diskrimineerimise keeld, milles muude
tunnuste kõrval on keelatud isikute ebavõrdne kohtlemine soo alusel. Harta artikkel 23 näeb ette, et
naiste ja meeste võrdsus tuleb tagada ühiskonnaelu kõikides valdkondades, kaasa arvatud tööhõives,
töö ja palga küsimustes, ning selle saavutamiseks on lubatud säilitada või võtta kasutusele meetmeid,
mis annavad alaesindatud soole ajutisi erilisi eeliseid.
Lisaks rahvusvahelistele inimõiguste-alastele lepetele25 on sotsiaalkindlustuse põhimõtted ja
eesmärgid sõnastatud Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalhartas26, Euroopa
sotsiaalkindlustuskoodeksis27, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonis nr 102

23

Reelika Leetmaa, Märt Masso, Andres Võrk, Marre Karu, Vootele Veldre, Alari Paulus, Pirjo Turk. 2012.
Sotsiaalkaitsehüvitiste ja -toetuste mõju töömotivatsioonile. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis,
https://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Toovaldkond/sotsiaalkaitse_huvitiste_ja_toetuste_moj
u_toomotivatsioonile_final_v.pdf.
24
Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2010/C 83/02), http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:et:PDF.
25
ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt (art 9, 10), RT II 1993, 10, 13;
ÜRO konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (art 11), RT II 1995, 5, 31.
26
Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta, RT II 2000, 15, 93.
27
Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks, RT II 2004, 6, 17.
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sotsiaalkindlustuse miinimumstandardite kohta28. Valitsus esitab regulaarselt aruandeid Eesti
sotsiaalkindlustusõiguse vastavusest Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi sätetele ja konventsioonile.
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni soovituste täitmise ekspertkomisjon teeb nende põhjal järeldusi ja
ettepanekuid.29
Järeldustes on küll pööratud tähelepanu sellele, et palgaga seotud sotsiaalkindlustushüvitiste määrad
jäävad madalapalgaliste töötajate puhul allapoole suhtelise vaesuse piiri, samuti laste vaesusele,
ülalpeetavate abikaasade pensionihüvitistele, aga soolisi aspekte pole eraldi käsitletud.30
Naiste ja meeste võrdse kohtlemise e soolise diskrimineerimise keeld on kujunenud rahvusvahelise
õiguse ja EL õiguse üldtunnustatud normiks.
Võrdne kohtlemine ja ühesugune kohtlemine pole sünonüümid. Võrdse kohtlemise normiga pole
kooskõlas ühe ja sama kriteeriumi, normi, tingimuse vms kohaldamine kõikidele inimestele ilma
asjakohaseid sotsiaalseid (sh soolisi) erinevusi, võimalusi ja erivajadusi arvestamata. Erinevas olukorras
olevate isikute ühesugune kohtlemine võib viia kaudse diskrimineerimiseni.31
Naiste ja meeste võrdse kohtlemise valdkonnas kehtivad EL-s direktiivid, milles käsitletakse paljusid
küsimusi alates töö saamisest, töötingimustest ja töötasust kuni sotsiaalkindlustusskeemide,
füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise ning rasedate ja hiljuti sünnitanud emade kaitseni.
Direktiiv 79/7/EMÜ nõuab EL liikmesriikidelt otsese ja kaudse soolise diskrimineerimise keelustamist
oma riiklikes sotsiaalkindlustusskeemides, sh riiklike vanaduspensionides ja töötajate ravikindlustuses.
Direktiivis 86/613/EMÜ sätestatut kohaldatakse füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate isikute ja
nende abikaasade suhtes, kes abistavad neid nende töös, olemata ettevõtjaga töösuhetes või tema
partnerid – nn abistavate abikaasade osalemisele sotsiaalkindlustusskeemides.
Nõukogu direktiiviga 2004/113/EÜ kehtestati meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte
rakendamine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega väljaspool tööturgu.
Kuigi nn tööandjapensionide puhul, mis on hõlmatud direktiiviga 2006/54/EÜ, on lubatud kindlaks
määrata (art 9 lg 1) meeste ja naiste hüvitiste erinev tase, kui oodatavat eluiga käsitlevad
kindlustusmatemaatilised tegurid seda õigustavad, on mõned riigid taganud meeste ja naiste ühtse
kohtlemise reegli kõigis pensionisüsteemi sammastes olenemata sellest, kas on tegemist vabatahtliku,
tööandjapensioni või riikliku skeemiga.32

28

C102 - Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102),
Convention concerning Minimum Standards of Social Security (Entry into force: 27 Apr 1955).
29
Rahvusvaheline sotsiaalkindlustus. ttps://www.sm.ee/et/rahvusvaheline-sotsiaalkindlustus.
30
Vahemärkus: standardid kannavad ajaloolis-kultuurilist pitserit, sest paljuski on kriteeriumideks meessoost
oskus- või lihttöölise keskmised palga- ja pensionimäärad.
31
Kaudse diskrimineerimise määratlus: kaudne diskrimineerimine – väliselt neutraalne säte, kriteerium või tava
seab ühest soost isikud võrreldes teisest soost isikutega ebasoodsamasse olukorda, välja arvatud juhul, kui
kõnealusel sättel, kriteeriumil või taval on objektiivselt põhjendatav õigustatud eesmärk ning selle eesmärgi
saavutamise vahendid on asjakohased ja vajalikud (SoVS, VõrdKS).
Euroopa Kohus on määratlust sõnastanud ka järgmiselt: „… erinev kohtlemine võib esineda küll neutraalselt
sõnastatud, ent teatavat rühma diskrimineerivast üldisest poliitikast või meetmest tuleneva
ebaproportsionaalselt kahjuliku mõjuna …“
Euroopa võrdse kohtlemise õiguse käsiraamat, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_ET.pdf.
32
Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, Nõukogule ning Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele. Aruanne
nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses

9

Siinkohal on oluline teada, et mõiste „võrdne tasu“ hõlmab ka neid sotsiaalkindlustushüvitisi, mis on
seotud kutsealaste skeemidega. Nimetatud hüvitiste võrdse kättesaadavuse ja maksmise õigust on
käsitletud direktiivis 86/378/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 96/97/EÜ.
Sugu on varem olnud kindlustusseltside jaoks määrav riskitegur vähemalt kolmes põhikategoorias:
liikluskindlustus, elu-/pensionikindlustus ja eratervisekindlustus.
Euroopa Liidu Kohtu otsuse kohaselt on aga üksnes soo alusel meestele ja naistele kehtestatud
erinevad kindlustusmaksed vastuolus EL soolise võrdõiguslikkuse alastes õigusaktides sätestatud
ühtsete hinnakujunduspõhimõtetega ning EL põhiõiguste hartaga. 2014. a septembris otsustas
Euroopa Liidu Kohus, et hüvitiste eristamine soopõhiste kindlustusmatemaatiliste andmete alusel ei
ole lubatud direktiivi 79/7/EMÜ kohaste riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi pensionide puhul.33
Eestis on soo alusel ebasoodsam kohtlemine keelatud soolise võrdõiguslikkuse seadusega. Seaduses
sätestatud naiste ja meeste võrdse kohtlemise norm kehtib kõigis ühiskonnaelu valdkondades.34
Ühtlasi on seaduses sätestatud kohustus soolise ebavõrdsuse vähendamiseks ja soolise
võrdõiguslikkuse edendamiseks kõigi riiklike poliitikate – st ka sotsiaalkindlustusreformide elluviimisel.
Viimane säte lähtub otseselt Euroopa Liidu aluslepingust35, mille kohaselt on soolise võrdõiguslikkuse
eesmärkide silmaspidamine ja ebavõrdsuse vähendamine kõikide poliitikate läbiv joon.
Sotsiaalkaitsesüsteemides näiteks arvestatakse enamasti naiste reproduktiivse funktsiooniga, et
järgida võrdse kohtlemise põhimõtet, aga ei pöörata piisavalt tähelepanu soolise ebavõrdsuse ja
kihistumise vähendamise vajalikkusele.
Soolise võrdsuse taotlusel on kaks EL-ülest eesmärki:



tagada EL liikmesriikide tööandjatele ühesugused ausad ja õiglased konkurentsitingimused,
keelates soo alusel diskrimineerimise;
tagada tegelik sooline võrdsus kui sotsiaal-majandusliku arengu ning elu- ja töötingimuste
parandamise hädavajalik eeltingimus.

Üks selgepiiriline soolise võrdõiguslikkuse eesmärk, milles Eesti on rahvusvaheliselt kokku leppinud, on
tagada täisealiste naiste ja meeste majanduslik sõltumatus.
See on üks eesmärk, mida tuleks silmas pidada kõigi riiklike siirete puhul.

3. Pensionikindlustus
3.1. Pensionisüsteemi reformide eesmärgid Euroopa Liidus
Sotsiaalkindlustuse puhul peetakse tavaliselt silmas laiemat sotsiaalset mõõdet – ebaõiglaselt suure
ebavõrdsuse vähendamist elustandardites. Nii ongi Euroopas levinud põhimõte, et
kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega) kohaldamise kohta. Brüssel, 5.5.2015 COM(2015) 190
final, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/ET/1-2015-190-ET-F1-1.PDF.
33
3. septembri 2014. a otsus kohtuasjas C-318/13: menetlus, mille alustamiseks on esitanud hagi/kaebuse X.
1. märtsil 2011 kohtuasjas Test-Achats tehtud otsuses (C-236/09).
34
Soolise võrdõiguslikkuse seadus, RT I 2004, 27, 181.
35
ELi lepingu artikkel 2 ja artikli 3 lõige.
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sotsiaalkindlustushüvitised peavad välistama vaesusesse langemise ja vajaduse anda näiteks pensionivõi töötushüvitise saajale täiendavalt sotsiaalabi.36
Kuigi sotsiaalkindlustus on iga liikmesriigi pädevuses, kooskõlastatakse süsteeme EL tasandil.
Lähtutakse põhimõttest, et juurdepääs sotsiaalkindlustusele ja selle kättesaadavus on iga inimese
põhiõigus ja Euroopa sotsiaalmudeli üks olulisemaid osi. Selleks, et tagada sotsiaalkindlustusalaste
õiguste tekkimine ja säilimine ka siis, kui liigutakse ühest riigist teise, ongi EL õigusega sätestatud
sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine.37
Pensionisüsteemide eesmärk on aidata inimestel pensionile jäädes säilitada piisavad sissetulekud
eluga toime tulemiseks ning väljakujunenud elustandard. Euroopa sotsiaalkoodeks sätestab, et
minimaalne pensioni suurus peaks olema 40% kodaniku viimasest pensionieelsest sissetulekust.
Euroopa Liidu (EL) keskmine ja Eesti finantsasutuste soovitatav elamisväärne pension on vähemalt 65%
viimasest brutopalgast.
2001. a sõnastati Euroopa Liidu Laekeni tippkohtumisel pensionisüsteemi ühised eesmärgid:
1) sotsiaalse tõrjutuse vältimine,
2) elatustaseme säilitamise võimaldamine,
3) solidaarsuse edendamine,
4) tööhõive taseme tõstmine,
5) tööelu pikendamine,
6) pensionisüsteemi finantsiline jätkusuutlikkus,
7) hüvitiste ja sissemaksete kohandamine,
8) erapensionite adekvaatsus ja turvalisus,
9) ühildumine paindlikuma tööhõivega,
10) naiste ja meeste võrdsuse suurendamine,
11) pensionisüsteemi kohanemisvõime suurendamine.
Kokkuvõtlikult püstitati vanaduspensionidega seotud eesmärkideks Euroopas:



asendada teatud ulatuses isiku varasemat töötasu nii, et isiku elatustase pärast vanuse tõttu
töötamise lõpetamist oluliselt ei langeks – ehk pension kui edasilükatud töötasu;
kaitsta isikut vaesuse eest vanaduspõlves, tagades teatud miinimumsissetuleku pensioniikka
jõudnud isikutele.38

2013. a lepiti EL tasandil kokku, et sotsiaalkaitse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse avatud
kooskõlastusmeetodi eesmärkideks on edendada:



sotsiaalset ühtekuuluvust, soolist võrdõiguslikkust ja võrdseid võimalusi kõigile piisavate,
juurdepääsetavate,
finantsiliselt
jätkusuutlike,
kohandatavate
ja
tõhusate
sotsiaalkaitsesüsteemide ja sotsiaalse kaasatuse poliitika abil;
piisavaid ja jätkusuutlikke pensione, mis tagavad põlvkondadevahelise ja põlvkonnasisese
solidaarsuse ja õigluse vaimus kõigile piisava vanaduspensioni ning selliste pensionide

36

Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta artikli 13 lg 2 kohaselt kohustuvad lepingupooled tagama
sotsiaal- ja meditsiiniabi piisavate elatusvahenditeta isikule, kes pole ise suuteline oma tegevusega või muudest
allikatest, eelkõige sotsiaalkindlustusest, selliseid vahendeid hankima. Nii vaatleb sotsiaalharta
sotsiaalkindlustust primaarse kaitsena ja sotsiaalabi viimase abinõuna neile, kel ei ole erinevatel põhjustel
õigust sotsiaalkindlustushüvitistele.
37
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide
kooskõlastamise kohta (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst). – ELT L 166, 30.04.2004, lk 1–123.
38
Council of the European Union 2001.
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kättesaadavuse, mis võimaldaks inimestel rahuldaval tasemel nende elatustaseme säilitamist
pärast pensionile jäämist;
pensionisüsteemide läbipaistvust ning vastavust naiste ja meeste vajadustele ja püüdlustele
ning nüüdisaja ühiskonna nõuetele, demograafilisele vananemisele ja struktuursetele
muutustele.39

Pensionisüsteemide rahalise jätkusuutlikkuse kindlustamine ja piisavate pensionihüvitiste säilitamine
on kõigis riikides muutunud üha aktuaalsemaks seoses demograafiliste protsesside, rahvastiku
vananemise ning ülalpeetavate ja vanusest tulenevat hooldamist vajavate elanike arvu suurenemise,
reproduktiivses eas ja tööealise elanikkonna vähenemise ning muutustega leibkondade koosseisus.
2012. a avaldatud valge raamatu peatükis „Piisava, kindla ja jätkusuutliku pensioni tagamise
tegevuskava“40 on sõnastatud pensionipoliitika ülesanded: luua süsteem, mis oleks rahaliselt
jätkusuutlik ja saavutada seeläbi pensionisüsteemide peamine eesmärk: pakkuda piisavat pensionitulu
ja võimaldada eakamatele inimestele korralik elatustase ja majanduslik sõltumatus.
Valges raamatus esitatakse pika perspektiiviga tegevuskava pensionide muutmiseks piisavaks ja
jätkusuutlikuks. Põhieelduseks on tingimuste loomine naiste ja meeste ulatuslikuks osalemiseks
tööturul kogu eluea jooksul ning senisest paremaid võimalusi pensionipõlveks täiendavaid sääste
koguda.
Kuna 55–64-aastaste naiste ja meeste tööhõivemäärades on EL-s suured erinevused, soovitatakse
kõigis algatustes pöörata tähelepanu tööea pikendamise ja aktiivsena vananemise soolistele
aspektidele.
See tähendab erilise tähelepanu pööramist meetmetele, mis



muudaksid töö ja teiste eest hoolitsemise ühitamise lihtsamaks,
vähendaksid soolisi erinevusi tööhõives ja palgas.

Tegevuskavas viidatakse Euroopa Sotsiaalfondile, mille abil saaks toetada poliitikakujundajaid,
tööandjaid ja töötajaid, et nad suudaksid kõrvaldada naiste ja pikema tööelu teel seisvad takistused ja
suurendada mõlemast soost eakamate töötajate tööalast konkurentsivõimet.
Euroopa soolise võrdõiguslikkuse paktis (2011–2020) on liikmesriikide vahel taaskord kokku lepitud
kaotada naiste ja meeste erinev kohtlemine tööturul, hariduse ja sotsiaalkaitse valdkonnas.
2015. a suvel võttis Euroopa tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu
vastu järeldused41, milles rõhutatakse vajadust edendada naiste ja meeste majanduslikku
sõltumatust ja sooliste sissetulekulõhede kaotamist. Mõistetakse, et selliste eesmärkide
saavutamiseks on vaja rakendada laiaulatuslikke poliitilisi meetmeid.

39

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning Regioonide
komiteele. Sotsiaalsed investeeringud majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamiseks – sealhulgas Euroopa
Sotsiaalfondi rakendamine aastatel 2014–2020. Brüssel, 20.2.2013 COM(2013) 83 final,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0083&rid=1.
40
Euroopa Komisjon. Valge raamat. Piisava, kindla ja jätkusuutliku pensioni tagamise tegevuskava. Brüssel,
16.2.2012 COM(2012) 55 final,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0055:FIN:ET:PDF.
41
Naiste ja meeste võrdsed sissetulekuvõimalused: soolise pensionilõhe kaotamine – Nõukogu järeldused.
Brüssel, 19. juuni 2015, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10081-2015-INIT/et/pdf.
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Järeldustes nimetatakse vajadust teha teadusuuringuid ning rakendada meetmeid järelevalve ja
poliitika rakendamise vallas, et aidata vähendada soolise pensionilõhe aluseks olevaid tegureid
tööhõive, töötingimuste, hariduse, töö-, pere- ja eraelu ühitamise, sotsiaalkaitsesüsteemi ning
kaupadele ja teenustele tagatavate ligipääsude küsimustes.
Nõukogu on olnud seisukohal, et sooline pensionilõhe kajastab asjaolu, et naiste töövõimelist eluiga
mõjutavad hoolduskohustused endiselt palju rohkem kui meeste töövõimelist eluiga. Naiste karjääris
on nimelt palju sagedamini katkestusi, nende karjääri edenemine ja sissetuleku suurenemine on
piiratum ning võrreldes meestega on levinum ka osaajatöö. Seetõttu on naised ebasoodsas olukorras,
kui pensioniõiguste puhul peetakse peamiseks otsustavaks teguriks tööhõivega seotud panust ja
leevendavaid meetmeid pole loodud.
Järeldustes kutsutakse liikmesriike üles edendama naiste ja meeste võrdset majanduslikku sõltumatust
ning vähendama soolisi erinevusi suhtelise vaesuse määras ning teostama enne reforme
pensionipoliitika soolise mõju eelhindamisi ning vajaduse korral rakendama selliseid
sotsiaalkaitsemeetmeid, mis leevendavad hooldusega seotud karjäärikatkestuste, osaajatöö ja
sissetuleku tagasihoidliku suurenemise negatiivset mõju pensioniõigustele.
Euroopa Komisjon on liikmesriikidele andnud pensionireformide kohta järgmised juhtnöörid:42





Iga-aastase majanduskasvu aruandes tõsta pensioniiga ja siduda see oodatava eluea kasvuga;
vähendada varast pensionile siirdumist ja tõhustada meetmeid vanemaealiste tööhõiveks;
julgustada täiendavat erasäästmist, et suurendada pensioniaegset sissetulekut;
hoiduda pensionikulutuste negatiivsest mõjust riigi rahanduse pikaajalisele jätkusuutlikkusele
ja piisavusele.

Nii ongi eraldi eesmärgina püstitatud naiste ja meeste pensionierinevuste vähendamine, arvestades
laiemat sotsiaalset konteksti.
Sooline ebavõrdsus pensionides tuleneb meeste ja naiste tööhõive, palkade, sissemaksete, tööstaaži
katkestuste erinevustest ja teiste eest hoolitsemiseks osalise tööajaga töötamisest. Tööturul püsiv
sooline ebavõrdsus tähendab, et naiste pensionid on väiksemad. Seetõttu eeldab pensionide piisavuse
ja jätkusuutlikkusega tegelemine pensioni- ja tööhõive- ja hariduspoliitikate kombineerimist, et
kõrvaldada erinevused meeste ja naiste pensionitulude vahel.
Praegu on naistel vähem võimalusi täiendavate pensionisäästude kogumiseks kui meestel ja seetõttu
on soolise ebavõrdsuse vähendamine haridus- ja tööturul oluline ka selleks, et vältida soolise
ebavõrdsuse süvenemist pensioniealiste hulgas.
Euroopa Komisjon on palunud asjaomastel Euroopa Parlamendi komiteedel (nt sotsiaalkaitsekomitee,
naiste ja meeste võrdsete võimaluste nõuandekomitee) teha kindlaks meeste ja naiste
pensionierinevuste vähendamise parimad tavad ja neid soovitada (nt võrdse tasu propageerimine,
õigus miinimumpensionile, nn hoolduskrediit, pensioniõiguste jagamine lahutuse korral jms).
Euroopa Parlament omakorda palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta asjakohaseid meetmeid, et
vähendada soolise pensionilõhe erinevusi, mis on naiste ja meeste töötasu erinevuste otsene tagajärg,
ning hinnata pensionisüsteemide mõju naistele, pöörates erilist tähelepanu osalise tööajaga ja
ebatüüpilistele töölepingutele.43

42

EK majanduskasvu aruanne.
Euroopa Parlament. Raport ELi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia kohta 2015. aasta järgseks
perioodiks (2014/2152(INI)),
43
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Euroopa Komisjon on juhtinud tähelepanu ka Eesti pensionisüsteemi probleemidele: „Eesti peaks
reformima oma arvukad eriskeemid, mis võimaldavad varem pensionile jääda ja saada samal ajal
oluliselt suuremat pensioni võrreldes nn tavapensioniga.“44
Sooliste aspektide ja soolise ebavõrdsuse analüüsimisel pensionisüsteemides pööratakse tavaliselt
tähelepanu peamiselt järgmistele teguritele:








ema- või isapuhkuse tõttu tekkinud karjääripausid;
eakate või hooldamist vajavate pereliikmete hooldamise tõttu tekkinud karjääripausid;
osalise tööajaga töötamine ja selle põhjused, sh hooldamiskohustused;
soolised erinevused sissetulekutes ja karjäärimudelites;
naiste ja meeste erinev pensioniõiguslik vanus;
majanduslik sõltuvus perekonnatoitja sissetulekust perioodidel, kui pereliikmete eest
hoolitsemine ei võimalda täiskoormusega töötamist;
erinevused naiste ja meeste eeldatavas elueas.

3.2. Sooline pensionilõhe Euroopa Liidus
Pensioniarvestused põhinevad palgal ja tööperioodi pikkusel. Töökatkestused ja sageli sunnitud osalise
tööajaga töötamine ning meeste ja naiste palgaerinevused on põhjuseks, miks naiste pensionisumma
on pea kõigis liikmesriikides jäänud oluliselt väiksemaks. Paljuski nähakse selles pensionile jäänud
naiste vaesumisriski. Lisaks on vanemad naised eriti ebakindlas olukorras, kui nende pension tuleneb
perekonnaseisust (lese- või toitjakaotuspension).
2013. a avaldas Euroopa Komisjon esmakordse ekspertuuringu soolise pensionilõhe kohta Euroopas.45
Sellest selgub, et naiste madalam tööhõive määr mõjutab neid ka veel pensionieas: naiste keskmine
pension on 39% väiksem kui meestel.
Soolise pensionilõhe peamiste põhjustena nimetatakse kolme tööturul valitsevat suundumust:
1) naised jäävad tööelust kõrvale suurema tõenäosusega kui mehed,
2) naiste töötundide ja/või tööaastate arv on väiksem,
3) keskmiselt saavad naised vähem palka.
Uuringus rõhutatakse, et pensionisüsteemid ei ole ainult läbitud tööelu peegeldused: pensionid võivad
vähendada, korrata või koguni suurendada soolist ebavõrdsust, mida esineb tööturul ja
hoolduskohustuste jaotumises naiste ja meeste vahel.
Soolist pensionilõhet võib pidada soolise ebavõrdsuse uueks näitajaks, mis aitab hinnata soolise
ebavõrdsuse ulatust eri eluetappidel. Näitajat kasutatakse Euroopa Komisjoni 2014. a aruandes naiste
ja meeste võrdõiguslikkuse kohta. Aruande kohaselt on keskmine sooline pensionilõhe46 EL-s

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-20150163+0+DOC+XML+V0//Et.
44
Joint Report on Pensions. Progress and key challenges in the delivery of adequate and sustainable pensions
in Europe. Country profiles. European Commission. November 2010,
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op71_en.htm.
45
Francesca Bettio, Platon Tinios, Gianni Betti. The Gender Gap in Pensions in the EU,
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf.
46
Osakaal, mille võrra naiste keskmine pension on väiksem kui meeste oma.
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suurenenud 2008. a 38 protsendilt 2012. a 39 protsendini.47 Samuti märgitakse, et naiste pensionid
võivad olla enam mõjutatud indekseerimismehhanismidest.
Olukord EL eri liikmesriikides on vägagi erinev (vt joonis 1). Paljudes liikmesriikides on sooline
pensionilõhe väga suur: 17 riigis on pensionilõhe 30% või üle selle. Kaks suurima soolise pensionilõhega
riiki on Luksemburg (47%) ja Saksamaa (44%). Skaala teises otsas on Eesti, kus sooline pensionilõhe on
madalaim (4%); talle järgneb Slovakkia (8%).
Eestis on sooline pensionilõhe suurenenud 2008. aastast 2012. aastani 1,8 protsendi võrra (2008. a 3,4%,
2012. a 5,2%).48
Nagu näitab Eurobaromeeter, pole soolise pensionilõhe probleemi Eesti elanikkonnas veel
teadvustatudki.49
Suured soolised pensionilõhed, mis riigiti kõiguvad 4 protsendist kuni 47protsendini üle 65-aastaste
elanike hulgas, peegeldavad sooliselt segregeerunud tööturul läbitud karjääri kumuleerunud puudusi.
Naiste ja meeste keskmiste pensionite erinevus naiste kahjuks e soolõhe pensionites on EL-s keskmiselt
38%, varieerudes Eesti 5% ja 45% Saksamaa näitajate vahel.

50

Joonis 1. Üle 65-aastaste naiste ja meeste keskmiste pensionide erinevus.

Uuring toob välja, et abielu ja emadus suurendavad soolist pensionilõhet. See lõhe on väiksem üksikute
naiste puhul, ehkki ka siin on see suur (17%). Samuti nähtub andmetest selgesti, et emadus saab
„karistatud“: laste saamine seab naised pea kõigis liikmesriikides pensioni puhul ebasoodsamasse
olukorda. Enamikul juhtudel on „karistus“ seda suurem, mida rohkem on lapsi (vt joonis 2).

47

European Commission. Report on equality between women and men 2014,
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/150324_annual_report_2014_web_en.pdf.
48
Ibid.
49
European Commission. Special Eurobarometer 428 GENDER EQUALITY REPORT, 2015,
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/eurobarometer_report_2015_en.pdf.
50
Francesca Bettio, Platon Tinios, Gianni Betti. The Gender Gap in Pensions in the EU,
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf.
Tinios, P., Bettio, F., Betti, G., Men, Women and Pensions,
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/150618_men_women_pensions_en.pdf.
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Joonis 2. Naiste sooline pensionilõhe laste arvu järgi võrdluses meestega.51
(Sinine värv joonisel tähistab laste puudumist, oranž – üks kuni kaks last, punane – üle kolme lapse.)
Ilmselgelt mõjutavad sellised pensionireformid, mis rõhutavad individuaalsete sissemaksude ja
erasäästude osa, nais- ja meespensionäride olukorda erinevalt. Seepärast tuleb silmas pidada
võimalikke soolisi mõjusid ning eesmärki, et naistele on ka vanemas eas vaja tagada majanduslik
sõltumatus.52
Pensionilõhe seotusest Euroopa soolise võrdõiguslikkuse indeksi näitajatega on koostatud põhjalik
aruanne.53 Sellest selgub, kuidas naiste positsioon tööturul, sh madalam tööhõive ja osalise ajaga
töötamine, töötamine vähem tasustatud sektorites ja ametites, karjäärikatkestused,
lastehoiuvõimaluste puudumine, pereliikmete hoolduskohustuste täitmine, mõjutavad sissemakseid
pensionisüsteemi ning selle alusel saadavaid pensione.
OECD (2013) viies väljaanne54 uurib pensionireformide jaotuslikku mõju ja analüüsib, kuidas
majapidamis-, finants- ja avalikud teenused mõjutavad elustandardeid vanas eas. Samuti sisaldab see
terviklikku ülevaadet pensionipoliitika meetmetest, mis hõlmavad pensionisüsteemide ülesehitust,
erineva palgatasemega meeste ja naiste tulevasi pensionimakseid, pensioni rahastamise süsteemi,
demograafilist ja majanduslikku konteksti ning era- ja riikliku pensioni reservfonde.

3.3. Pensionipoliitika Eestis
Eestis kehtib nn kolmesambaline pensionisüsteem, mille kohaselt sõltub inimese pension olulisel
määral tema sissetulekutest.
51

Euroopa Komisjon. Pressiteade. Brüssel, 3. juuni 2013; europa.eu/rapid/press-release_IP-13-495_et.doc.
Tinios, P. Pensions and gender: a critical gap in our radar screens? In Bettio, F, Sansonetti, S. (edit.), Visions
for Gender Equality. European Commission, 2015,
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/vision_report_en.pdf.
53
Gender Gap in Pensions. Larvian Presodency Research Note. EIGE. Gender gap in Pensions in the EU. Uuringu
ülevaade eesistujariik Lätile, 2015, http://eige.europa.eu/content/document/gender-gap-in-pensions-in-theeu-research-note-to-thelatvian-presidency.
54
OECD (2013), Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing,
http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2013-en.
52
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Esimene sammas, e riiklik pension arvestatakse kogu eluea tööpanuse alusel, teine sammas baseerub
kohustuslikul sissemaksel, mis sõltub samuti otseselt töötasust. Kolmas sammas võimaldab soovi
korral koguda lisatulu pensionieaks, kuid seegi on seotud isiku sissetulekust määratletud võimalustega.
Eesti konkurentsivõime kavas 202055 on ette nähtud analüüsida kolme kindlustussüsteemi (ravi-,
pensioni- ja töötuskindlustuse) arendamisvõimalusi, eelkõige nende rahastamise võimalike
muudatuste aspektist. Ühtlasi on kavandatud uue töövõimeskeemi loomine. Lähtutakse põhimõttest,
et tööturul pikem osalemine ja tervena elatud aastad mõjuvad sotsiaalkindlustussüsteemile
positiivselt. Kavas pööratakse tähelepanu eripensionidele ja soodustingimustel vanaduspensionide
vähendamise või kaotamise võimalustele. Samuti viiakse ellu 2009. a lõpus otsustatud üldise
pensioniea reform.
Naiste ja meeste erinev pensioniiga võrdsustub. Aastaks 2016 tõuseb pensioniiga ka naistel 63
eluaastani. Praeguse ministeeriumides ettevalmistamisel oleva kava kohaselt hakkaks alates 2017.
aastast pensioniiga kõigil järk-järgult tõusma (kolme kuu võrra aastas) ning 2026. aastaks on see nii
naistel kui meestel 65 eluaastat.
Kehtiva pensionikindlustussüsteemi kohaselt kasvab pensionis järk-järgult kogumispensioni osakaal ja
sellega seoses ühtlasi ka sooline pensionilõhe. Keskmine pension I ja II sambast kokku seadusega
määratud vanaduspensionieas pensionile jääjatel on 2060. aastal meestel ca 41% ja naistel 32%
keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatud tulust.56
Kavandatud teise ja kolmanda pensionisamba üha laialdasem kasutamine suurendab soolisi erinevusi
tulevase pensioni kujunemisel.
Sellele, et sotsiaalmajandusliku olukorra, tööelu, perevormide ja soorollide muutumisega võivad
kaasneda uued sotsiaalsed riskid ja vajadus uute sotsiaalkindlustushüvitiste järele, on juhitud
tähelepanu juba üle kümne aasta tagasi.57
2011. a valminud aruanne58, mis analüüsib poliitikavariante sotsiaalkindlustussüsteemi arendamiseks,
kirjeldades igat võimalikku valikut ja analüüsides võimaluse korral selle mõju hindamiskriteeriumite
alusel, toob osa poliitikavalikute puhul välja ka selle mõjud soolisele ebavõrdsusele, kooskõla õigluse
põhimõtetega ja sooliselt erinevad mõjud.
Aruandes juhitakse tähelepanu vajadusele teadvustada käitumusliku mõju hindamise olulisust ja
vajalike analüüsimetoodikate edasiarendamist59 ja adekvaatse statistika kogumist.
Oleks oluline keskenduda muu hulgas nende muutujate väljaselgitamisele, mis naiste ja meeste
erinevat pensionikäitumist mõjutavad.

55

Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ (kinnitatud Vabariigi Valitsuses 08.05.2014),
https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/eesti2020.pdf.
56
https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/TOF/TOF_uuringud/73_socsec_10-1111_uuring.pdf.
57
Leetmaa, R., Leppik, L., Tiit, E.-M., Võrk, A. Euroopa Liidu ühiste pensionieesmärkide mõju Eesti
pensionisüsteemile. Praxise Toimetised 14/2004,
[http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Tooja_Sotsiaalpoliitika/EL_uhiste_pensionieesmarkide_moju
/PRAXISe_Toimetised__Pension_2704048.pdf].
58
Praxis (2011) Uuring. Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise süsteemi võimalused,
https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/TOF/TOF_uuringud/73_socsec_10-1111_uuring.pdf.
59
Ibid.
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Valitsuskabinet kiitis 30. juunil 2015. a heaks plaani hakata alates 2017. aastast maksma toetust
nendele rahvastikuregistri alusel üksi elavatele vanaduspensioniealistele pensionäridele, kelle igakuine
pension on alla kehtestatud määra, s.o statistikaameti viimati avaldatud elatusmiinimumi kahekordse
määra.60 Toetuse maksmisel arvestatakse isiku netopensioni suurust, seejuures ei loe, kas isik töötab
või ei tööta või milliseid muid sotsiaaltoetusi saab. Toetuse suuruseks on Sotsiaalministeerium
plaaninud 115 eurot kalendriaastas, mida makstakse välja üks kord aastas septembrikuus. Toetust ei
maksustata tulumaksuga, kuivõrd see on suunatud inimese toimetuleku parandamisele.
Vanaduspensionäride kõrval kuuluvad sihtrühma ka vanaduspensioniikka jõudnud ennetähtaegsed
vanaduspensionärid,
soodustingimustel
vanaduspensionärid,
rahvapensionärid
ja
toitjakaotuspensionärid. Sihtrühmadesse kuulub ilmselgelt rohkem nais- kui meespensionäre.
Vanaduspensionäride üldarvust oli 2015. a alguse seisuga mehi 34,9% ja naisi 65,1%. Naiste eluiga on
pikem, aga nende tervis halvem ja vaesumisoht suurem. Kuigi üle 55-aastastest on Eestis tööturul
enam-vähem võrdselt naised ja mehed (naistest töötab 63,6% ja meestest 61,4%), on üle 65 aastastest
vaesusriskis 20,1% naistest ja 11,2% meestest.61 Seejuures on 65-aastaste naiste oodatavaks elueaks
85,3 aastat ja meestel 79,8 aastat.
See lõhe on Eestis peaaegu kaks korda suurem kui EL-s keskmiselt, kus naiste vaesusrisk on 16,4% ja
meestel 12,1%. Üle 75-aastaste naiste vaesusrisk on samavanuste meeste vaesusriskist veelgi
suurem.62
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Joonis 3. Vanaduspensionäride suhtelise vaesuse määr soo järgi.63
Mõõtühik: protsent. Protsent näitab isikute osatähtsust, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise
vaesuse piirist madalam.
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Näiteks on 2016. aastal elatusmiinimumi kahekordseks määraks 406 eurot ühe inimese kohta.
Adequacy and sustainability of Pensions.
62
Andres Võrk, A., Paat-Ahi, G. Pensions, health and long-term care. Estonia 2014. Asisp (Analytical support on
social protection reforms and their socio-economic impact.
63
Eesti Statistikaamet.
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Joonis 4. Pensionärid ja toitjakaotuspensioni saavad pereliikmed soo ja vanuse järgi, 2012.64
Kõigi eri liiki pensionide puhul riiklik statistika sugude järgi võrdlemist ei võimalda, aga näiteks
Tervise Arengu Instituudi rahvastiku tervisekäitumise uuringu alusel saavad töövõimetuspensioni 55–
64-aastaste vanuserühmas 23,5% meestest ja 18,4% naistest.65
Praxis on välja arvutanud, et eri liiki pensione saab enne vanaduspensioniiga 40% meestest ja 30%
naistest.66 Meeste ülekaal on tingitud sellest, et mehed töötavad sagedamini erialadel, mis annavad
õiguse väljateenitud aastate pensionile või soodustingimustel vanaduspensionile (sellised on paljud
tervist kahjustavad või raskete töötingimustega tööd näiteks tööstuses, transpordis, korrakaitses).
Just tervise probleemid – haigused, vigastused või puuded, on need, mille tõttu 50–69-aastaste
töötamise lõpetajate hulgas on rohkem mehi kui naisi.67

3.3.1. Uuringud ja analüüsid

64

Eesti Statistikaameti andmebaas.
TAI Eesti rahvastiku tervisekäitumise uuring, 2012,
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/136479842690_TKU_2012.pdf.
66
Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise võimalused. Poliitikauuringute Keskus Praxis,
2011, lk 60.
67
Rosenblad, Y. Tööjõu vananemine. Töölt pensionile jäämine,
http://www.slideshare.net/Statistikaamet/yngve-rosenblad-tju-vananemine-tlt-pensionile-jmine. Eesti
statistika aastaraamat. 2012.
65
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Eesti pensionisüsteemi arengu ja olukorra kohta on avaldatud suhteliselt palju ülevaateid ja
analüüse.68, 69 Uuritud on pensionile siirdumist ja seost tööturuga,70, 71, 72 laste arvu mõju pensionitele73
ja sotsiaalkaitsehüvitiste mõju töömotivatsioonile.74
Kuigi sugude puhul on spetsiifiliste riskide – vanaduse ja töövõimetuse, haigestumise, töötuse, laste
sünni ja kasvatamise – tegurid mõjutatud erinevatest sotsiaalkultuurilistest ootustest naistele ja
meestele e kehtivast sooideoloogiast, pole seni ühtegi terviklikku analüüsi ühegi riikliku
sotsiaalkindlustussüsteemi mõjude kohta soosuhetele või erinevatele soorühmadele ega soorühmade
olukordade võrdlemisele süsteemide kasutamisel Eestis seni tehtud.
Analüüside põhitähelepanu on olnud suunatud süsteemide rahastamisel ja jätkusuutlikkusel75, 76 ning
mõjul tööturule77.
2014. a koostas Riigikontroll auditiaruande „Riigi pensionisüsteemi jätkusuutlikkus“78, millest ilmnes,
et praegune süsteem soodustab varajast pensionileminekut ja riik vajab pikaajalist plaani, kuidas
tagada pensionisüsteemi jätkusuutlikkus tööealiste inimeste vähenemise, pensionäride arvu
suurenemise ja oodatava eluea kasvu tingimustes.
Valitsuse tasandil on käivitatud ettevalmistused pensionikindlustussüsteemi muutmiseks, analüüs ja
ettepanekud esitatakse sotsiaalkindlustusreformi valitsuskomisjonile 3. märtsiks 2016.79
68

Leetmaa, R., Leppik, L., Tiit, E.-M., Võrk, A. Euroopa Liidu ühiste pensionieesmärkide mõju Eesti
pensionisüsteemile. Praxise Toimetised 14/2004,
[http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Tooja_Sotsiaalpoliitika/EL_uhiste_pensionieesmarkide_moju
/PRAXISe_Toimetised__Pension_2704048.pdf].
69
Võrk, A., Paat-Ahi, G. Pensions, health and long-term care. Estonia 2014. Asisp (Analytical support on social
protection reforms and their socio-economic impact,
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12960&langId.
70
Uudeküll, K., Võrk, A. Ennetähtaegne vanaduspension ja selle seos tööturukäitumisega Eestis. — Eesti
majanduspoliitika perspektiivid Euroopa Liidus. XII teadus- ja koolituskonverentsi artiklid-ettekanded. Berliin;
Tallinn: Berliner Wissenschaftsverlag GmbH; Mattimar OÜ, 2004, lk 278–287.
71
Leetmaa, R., Võrk, A., Kallaste, E. Vanemaealine tööjõud tööturul ja tööelus. — Praxise Toimetised, 2004, nr.
19, 110 lk,
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/Vanemaealine-toojoud-tooturul-ja-tooelus.pdf.
72
Janika Alloja, J. Pensionile siirdumist mõjutavad tegurid Eesti näitel. Magistritöö. Juh Philips, K., Võrk, A. Tartu
Ülikool, 2007,
http://www.mtk.ut.ee/sites/default/files/mtk/dokumendid/a289619d30978605e9852dca5f79ddbf.pdf.
73
Leppik, L., Veidemann, B. Laste arvu mõjust pensionile. Poliitikauuringute Keskus Praxis. 2006. 23 lk,
http://www.praxis.ee/index.php?id=293.
74
Leetmaa, R., Masso, M., Võrk, A. Karu, M. jt. (2012) Sotsiaalkaitsehüvitiste ja -toetuste mõju
töömotivatsioonile. Tallinn, Praxis.
75
Aaviksoo, A., Leppik, L. jt.Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise võimalused. Praxis, 2011,
https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/TOF/TOF_uuringud/73_socsec_10-1111_uuring.pdf.
76
Kruus, P., Soe, R.-M., Võrk, A., Jüri, L. Ravikindlustuse jätkusuutlikkuse prognoos. Uuringuaruanne ja mudeli
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Eestis on õigus minna ennetähtaegsele vanaduspensionile kuni kolm aastat enne vanaduspensioniikka
jõudmist tingimusel, et tal on täis vanaduspensioni määramiseks nõutav pensionistaaž (15 aastat).
Ennetähtaegse vanaduspensioni arvutamisel vähendatakse iga varem pensionile jäädud kuu eest
pensioni suurust 0,4 protsendi võrra.
Ennetähtaegne vanaduspension määratakse kogu eluajaks ja seda ei arvutata ümber
vanaduspensioniks ega soodustingimustel vanaduspensioniks.
Poliitikauuringute Keskuse Praxis arvutuste kohaselt saab eri liiki pensione enne vanaduspensioniiga
ca 40% meestest ja 30% naistest. Põhjuseks on ühelt poolt eelpensionäride vähene konkurentsivõime
ja/või diskrimineerimine tööturul ja teiselt poolt varast pensionilejäämist võimaldavad
pensioniskeemid, nt ennetähtaegne pension.
Kuigi Eestis on sooline pensionilõhe võrreldes teiste riikidega väike, on seoses pensionireformidega
ette näha pensionierinevuste ning vaesusriski, sh soolise vaesusriski suurenemist.80
Kui meeste ja naiste palgaerinevus ei vähene ja pensioniarvestuse põhimõtted ei muutu, siis aastaks
2050 suureneb ühe eksperdi arvates meeste ja naiste pensionilõhe üle 15% taseme.81
Soolise pensionilõhe suurust mõjutab kahtlemata see, millise osa pensionitest moodustab tulevikus
võrdse määraga staažist ja töötasust mittesõltuv pensioni baasosa ning kas toimuvad mingid muutused
laste kasvatamise perioodide väärtustamises või soorollides.
Kogumispensioni suurus sõltub tööga hõivatusest, sh töötasust ja pensionifondi netotootlusest.
Kuna naiste ja meeste pensionifondide valikud nende konservatiivsuse-agressiivsuse skaalal palju ei
erine, jäävad peamisteks mõjutajateks naiste hõive- ja palgaerinevused.
Praxise prognoosi kohaselt moodustab I samba pension 2060. a meestel ca 55% ja naistel 62% kogu
määratud pensionist ning see osakaal kasvab pensionil oleku aja jooksul.82
Rahandusministeerium on prognoosinud, et II sambaga liitunutel jääb pensioni osakaal viimasest
palgast pensionile jäämise hetkel üldiselt samale tasemele kui praegu, kuid meeste puhul on näitaja
keskmisest mõnevõrra suurem (ca 40%) ning naistel väiksem (ca 35%).83
Praxise analüüs näitab, et 16% inimestest, sh 12% naistest ja 21% meestest, vanuses 30–65 (2011. a
alguses) on eelneva 12 aastaga (1999–2010) kogunud vähem kui 4 pensionistaaži aastat ehk vähem kui
kolmandiku maksimaalsest võimalikust.84
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Eestis on uuritud pensionisüsteemi reformide mõju naiste tulevikus saadava pensioni suurusele ja
sellele, kuidas on rakendatud reformid ja teised tegurid mõjutanud naiste pensionide põlvkonnasisest
jaotust.85 Seejuures on arvestatud vanemapensioni erisätetega, kus pensionilisa suurus sõltub
sünnitamiskäitumisest.
Euroopas kasutusele võetud metafoor „emaduskaristus“ (motherhood penalty) kehtib ka Eesti
pensionisüsteemi kohta. Kuna nn vanemapension on läbinud arvukaid reforme, on eri perioodidel
kehtinud vanemapensionisüsteemide mõjud erinevad vastavalt sellele, millisel perioodil on sündinud
lapsed ja kas vanem on liitunud II pensionisambaga.
Nn vanemapensioni e riikliku pensionilisa maksmine sõltub lapse/laste sünniajast ja muudest
teguritest, aga võib suurendada naiste pensionide ebavõrdsust hoolimata sellest, et madalapalgaliste
klassi kuuluvate naiste pensionide asendusmäärad on kõrgemad kui keskmisest kõrgemasse
palgaklassi kuuluvatel.86
Pensionireforme analüüsivast magistritööst87 selgub, et viimased vanemapensioni reformid soosivad
lapsesaamist vähem kui varasemad vanemapensioni seadused, samuti võib öelda, et vähem soositakse
lapse saamist kõrgemapalgalistel, st valitsussektor ei soosi keskmise palgaga ja sellest kõrgema palgaga
inimestel lapsesaamist.
Kui 1999. aastani võeti üks aasta väikelapse eest hoolitsemist sisuliselt arvesse nii, nagu oleks
lapsevanem teeninud sel ajal keskmist palka, siis alates 1999. aastast maksis riik väikelapse
kasvatamise perioodil vanema eest sotsiaalmaksu, kuid sotsiaalmaksu tasumise aluseks olev kuumäär
oli 1999–2006. a väiksem kui pool miinimumpalka ja tõusis alles 2008. a miinimumpalga tasemele.
Kui varem sai üks lapsevanem kaks kindlustusosakut iga lapse eest (kes on sündinud aastal 1981 või
hiljem), siis alates 2013. aastast sündinud laste eest maksab riik kolm aastat alates lapse sünnist II
sambasse 4% keskmisest sotsiaalmaksust leitud palgalt.
Alates 2013. aastast sündinud laste vanemad jäävad halvemasse seisu, sest 4-protsendiline keskmise
sotsiaalmaksu alusel arvutatud sissemakse II sambasse ei ole samaväärne varasema kindlustusosaku
vanemapensioni süsteemiga ning ei suuda säilitada pensionitaset, mille saavutaks inimene, kellel lapsi
ei ole.88
See pole kooskõlas Euroopa sotsiaalhartaga, mille kohaselt on Eesti kohustunud tagama nii
perekondlike kohustustega nais- ja meestöötajate võrdse kohtlemise sotsiaalkindlustuse tingimuste
sätestamisel kui ka perekondlike kohustustega töötajate võrdsed võimalused võrreldes perekondlikke
kohustusi mitteomavate töötajatega sotsiaalkindlustuses.
See tähendab, et laste kasvatamisest tulenevate vanemate õiguste sätestamisel sotsiaalkindlustuses
ei tohi ka vanemaid soo alusel erinevalt kohelda ning pensionisüsteemis tuleb pensioniõiguse
kindlakstegemisel ja pensioni suuruse arvutamisel võtta arvesse lapsehoolduspuhkuse perioode
85
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selleks, et tagada lapsi kasvatanud vanematele võrdsed võimalused võrreldes perekondlike
kohustusteta töötajatega.
Eraldi on vaja lahendada küsimus, kuidas vanemapensioni arvestada, kui vanemad otsustavad
lapsehoolduspuhkust kasutada kordamööda. Samuti võib ette tulla olukordi, kus üks vanematest on
teise sambaga liitunud, kuid teine ei ole.
Meeste keskmiselt lühem eluiga, eriti suremus enne pensioniikka jõudmist, võib tähendada ka seda,
et naised pärivad sagedamini oma abikaasade kogumispensioni osakud. Kuna soolise võrdsuse
eesmärk on kindlustada naiste majanduslik sõltumatus, ei tohiks sellele võimalusele lootma jääda.
Omaette probleemküsimuseks on nn abistavate abikaasade olukord, mis puudutab eelkõige maal
elavaid taluperenaisi. Kuigi neile on tagatud nn rahvapensioni (pensioni baasosaku) saamine, sõltub
nende tulumaksu maksmiselt arvestatav pension sellest, kas nad on vormistatud oma abikaasade
töölisteks, iseseisvateks FIE-deks või maksab nende eest tulumaksu abikaasa.
Arvestades, et nn rahvapension, millele enamik neist kvalifitseerub, on viis korda väiksem keskmisest
sissetulekust ja alla elatusmiinimumi (nt 2012. a vaid 69% elatusmiinimumist) ning jääb
rahvusvahelisest standardist allapoole, peaks maanaiste olukorda spetsiifiliselt analüüsima ja edasistes
pensionireformides arvestama.
Soolisi pensionierinevusi saab lisaks süsteemiväliste tegurite muutmisele (haridus, tööturg ja tööhõive)
vähendada pensionisüsteemi enda vahenditega, rakendades miinimumpensione, lisades pensioni
ümberjagamise elemente pensionivalemisse ja rakendades laste või vanurite hooldamisega seotud
hüvitisi või soodustingimusi. Näiteks on riikides peale pensioniea võrdsustamise enamlevinuteks
pensionid madalapalgalistele, „täiskohaga“ koduperenaistele, lahutatud naistele, laste kasvatamise ja
vanurite hooldamisega seotud pensionihüvitised.
Soolise pensionilõhe suurenemise pidurdamiseks saab suurendada baasosa osakaalu esimeses
sambas, mis ühtlasi suurendab süsteemi solidaarsust.
Eestis tuleks eriti arvestada olukorraga, kus naiste madalam palk, (EL-s kõige suurem sooline
palgalõhe!), ei taga reaalses elus piisavalt majanduslikku kindlustatust, suurendab sõltuvust partnerist,
kelle tervena elatud elu on aga lühem kui teiste Euroopa Liidu riikide meestel.
Teadvustatud on küll pensionikindlustustingimuste ja vanemahüvitise suurema paindlikkuse
vajalikkust, aga sügavamad analüüsid puuduvad.
A. Võrk on näiteks välja pakkunud võimalusi, kuidas laste kasvatamist ja pensioneid siduda ning
pensionisüsteemi parandada: „Esiteks, tõsta lapsega kodus oldud perioodi eest
pensionikindlustusekoefitsiendi väärtust. See tõstaks tulevast pensioni eelkõige naisel ja selle efekt
ilmneks alles kauges tulevikus. Teiseks, tõsta pensionile jäävatel inimestel – näiteks alates aastast 2017
koos pensioniea tõusuga – pensioni sõltuvana kasvatatud laste arvust. Selle mõju avalduks varem.“
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4. Ravikindlustus
4.1. Ravikindlustuse ja soolise võrdsuse eesmärgid
Maailma Terviseorganisatsiooni tervishoiu rahastamise raamistiku
rahastamissüsteem tagama järgmiste eesmärkide saavutamise:

kohaselt

peab

iga

a) pakkuma kaitset finantsriski vastu,
b) tagama rahastamiskoormuse õiglase jaotuse elanikerühmade vahel,
c) tagama ravi õiglase kättesaadavuse,
d) olema ühiskonna ees läbipaistev ja aruandev,
e) soodustama kvaliteetsete ja kulutõhusate tervishoiuteenuste osutamist,
f) olema administratiivselt efektiivne.89
Meeste ja naiste võrdsete võimaluste edendamise kontekstis pöörataksegi üha enam tähelepanu
tervisealasele ebavõrdsusele ning püütakse tagada sotsiaalne õiglus ravikindlustussüsteemide
reformimisel ja rakendamisel. Tervisealase ebavõrdsuse vähendamiseks käsitletakse neid faktoreid,
mille mõju elanikkonnale jaotub ebavõrdselt ja mida on võimalik ära hoida ning mille puhul on võimalik
sekkuda riikliku poliitika kaudu.90
Üheks selliseks on teguriks on sooline ebavõrdsus, mis tervisevaldkonnas väljendub naiste ja meeste
erinevas oodatavas elueas, terviseseisundites, tervisele antavates subjektiivsetes hinnangutes,
erinevustes tervisekäitumises, tervishoiuteenuste kasutamises jms – seega ka erinevas mõjus
tervisekindlustussüsteemile.
Tervisekäitumuslikud erinevused meeste ja naiste vahel on küll enamasti rahvatervise-alaste
uuringutega tuvastatud, aga nende soorollidest ja kehtivast sooideoloogiast tulevaid põhjuseid pole
püütud kuigi palju avada.
Üha olulisemaks on kujunemas käsitlused, mis keskenduvad üksnes soolistele terviseerinevustele ning
teavituse, poliitika ja seadusandluse valdkondade sekkumiste rakendamisele sooliste
terviseebavõrdsuste likvideerimiseks.91
Nii nagu pensionisüsteemide puhul on vaja soolist ebavõrdsust mõjutavate sotsiaalsete teguritega
tegeleda väljaspool kindlustussüsteemi, tuleb seda teha ka ravikindlustuse puhul. Poliitilised otsused,
mis tulevad väljastpoolt tervishoiusektorit, võivad mõjutada naiste ja meeste tervist otseselt või
kaudselt kas positiivselt või negatiivselt. Tervise sotsiaalseteks mõjuriteks on haridus, tööhõive ja
töötingimused, sissetulek, elutingimused ja elukeskkond, sotsiaalne tõrjutus jms, mis on samuti sooti
erinevad. Sooline ebavõrdsus võib mõjutada inimeste tervist oluliselt kogu nende eluea jooksul.
89

Memo. Eesti ravikindlustussüsteemi toimimise põhimõtted, haigekassa kui strateegilise ostja eesmärgid.
14.03.2014,
https://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/03_14_ravikindlustuse_strateegilise%20ostja_pohim%C3%B5tte
d_fv.pdf.
90
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele: Solidaarsus ja tervishoid: Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus. Brüssel
20.10.2009 KOM(2009) 567 lõplik,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX:52009DC0567.
91
Euroopa Nõukogu. (2008) Recommendation of the Committee of Ministers to member states on the
inclusion of gender differences in health policy. CM/Rec(2008)1. Brüssel; Euroopa Nõukogu,
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1241743.

24

Demograafilised muutused ja tehnoloogia areng põhjustavad üha suuremat survet
ravikindlustussüsteemi jätkusuutlikkusele ja seetõttu ka vajadusele tagada, et võetavad meetmed on
tõhusad
ja
tulemuslikud.
Sootundliku
eelarvestamise
põhimõtete
rakendamine
ravikindlustusvahendite raames oleks üks võimalus tagada nende jätkusuutlikkus ning vastavus
teenuste kasutajate ootustele ja vajadustele.
Mida täpsemalt osatakse arvestada eri vanuse ja soo alusel kategoriseeritud sihtrühmadele vajalike
terviseteenustega, seda tõhusamalt saab kasutatud ka ravikindlustusvahendeid, teha majanduslikult
otstarbekamaid otsuseid ja valikuid.
Mida enam osatakse arvestada sooliste erisustega ning traditsioonilistest soorollidest mõjutatud
eluviisidest tulenevate riskiteguritega näiteks rahvatervisealastes sekkumis- ja ennetusstrateegiates,
seda suurema tõenäosusega väheneb ka koormus ravikindlustusele.92
2006. a juunis võttis Euroopa Liidu nõukogu vastu avalduse EL tervishoiusüsteemide ühiste väärtuste
ja põhimõtete kohta, milles nimetatakse domineerivate väärtustena universaalsust, kvaliteetse ravi
kättesaadavust, võrdsust ja solidaarsust.93 Ühtlasi peetakse oluliseks arvestada ja integreerida soolisi
aspekte.94
Maailma Terviseorganisatsiooni seisukohalt on soolisus oluline tervise mõjutegur kahes mõttes:
1) Sooline ebavõrdsus võib põhjustada terviseriske naistele ja tütarlastele (nt soopõhine vägivald,
teismeliste rasedus, HIV-i nakatumine, buliimia ja anoreksia).
2) Kehtivate soorollide ja -normide teadmine ja arvestamine aitab paremini mõista, kuidas
omaksvõetud soorollid ja -identiteedid ja sooline kihistumine ning võimusuhted mõjutavad eri vanuses
ja sotsiaalsetesse rühmadesse kuuluvate naiste ja meeste tervisekäitumist, ohustavad naiste tervist ja
põhjustavad meeste riskikäitumist.95
Üks enamteadvustatud ja jälgitavamaid näitajaid on naiste ja meeste oodatav eluiga, mille vahe
suuruse (ca 10 aastat) poolest Eesti silma paistab.
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Joonis 5. Naiste ja meeste oodatav eluiga 2010–2015.96

Joonis 6. Sooline lõhe naiste ja meeste oodatavas elueas sünnimomendil, 2013. Eurostat.97
Ebavõrdsuse vähendamine tervishoius hõlmab ebavõrdsuste vähendamist tervisetulemustes
liikmesriikide ja piirkondade vahel, juurdepääsus tervishoiule, aga ka erinevuste vähendamist naiste ja
meeste keskmise eluea erinevuste (sünnihetkel oodatava eluea) vahel.
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Näiteks kuigi EL elanikkond üldiselt vananeb, on naiste keskmise eluea erinevus sünnihetkel eri
liikmesriikides 9 aastat, meeste puhul on see erinevus 13 aastat ning imikute suremus erineb 6 korda.98
Kõige madalama ja kõige kõrgema sotsiaalmajandusliku staatusega rühmade eeldatav eluiga
sünnihetkel erineb meeste puhul 10 aasta ja naiste puhul 6 aasta võrra. Ka sooline erinevus on suur –
naiste eluiga on keskmiselt pikem kui meestel, kuid nad võivad kannatada pikema aja oma elust halva
tervise pärast.99
Naiste ja meeste erinevad terviseohud ja tervisenäitajad ning erinev juurdepääs tervishoiuteenustele
on seotud nii bioloogiliste kui ka psühhosotsiaalsete, ühiskondlike mõjuteguritega, mis vajavad
uurimisel alati ka sooliste aspektide arvestamist. Näiteks kuigi naistel esineb depressiooni sümptomeid
sagedamini kui meestel, on soolised erinevused depressiivsuses seotud erinevate sotsiaalse toimimise
aspektidega. Nii on selgunud Eesti uuringust, et auto mitteomamine suurendas depressioonivõimalust
ainult meestel, mitte aga naistel ja vastupidi, hoiuste mitteomamine seostus depressiooniga naistel,
meestel aga mitte.100 Selline erinevus tuleneb omaksvõetud sooidentiteedist ja kehtivatest
soonormidest.
Euroopa Liidu kolmandas mitmeaastases tervisevaldkonna tegevusprogrammis 1. jaanuarist 2014 kuni
31. detsembrini 2020101 on püstitatud üheks eesmärgiks tervisest tingitud ebavõrdsuse vähendamine.
Ühtlasi on selles põhimõte, et programm peaks toetama soolise võrdõiguslikkuse ja
mittediskrimineerimise eesmärkide arvestamist kõikides programmiga hõlmatud meetmetes.102
Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regionaalbüroo koostatud väljaandes „Tervis 2020: Euroopa
poliitikaraamistik valitsuse ja ühiskonna toetamiseks tervise ja heaolu tagamisel“, mis näitab
poliitikutele,
poliitikakujundajatele
ja otsustajatele kätte
peamised
väärtused
ja
tegutsemispõhimõtted,103 rõhutatakse, et tuleviku seisukohalt on kõige olulisem muuta
poliitikakujundajate, terviseteenuste osutajate ja avalikkuse esindajate mõtteviisi, et tervise all ei
mõistetaks enam haigustega võitlemist, vaid eelkõige tervise ja heaolu edendamist, vähendades
eelkõige tervise ebavõrdsust.104
Maailma terviseorganisatsiooni põhikirjas sätestatud väärtusteks, mida organisatsiooni Euroopa
regiooni 53 liikmesriiki tunnustavad, on õiglus, jätkusuutlikkus, kvaliteet, läbipaistvus, vastutavus,
sooline võrdõiguslikkus, väärikus ja õigus osaleda otsuste tegemises.
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Üldises laias poliitikaraamistikus on rõhutatud, et üheks lähenemisviisiks kõigi inimeste tervise
parandamise ja tervisealase ebavõrdsuse vähendamisel on soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine
e soolõime.
Seoses ravikindlustuse ja soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidega tuleks eelkõige keskenduda
järgmisele küsimuste ringile:







soolised erinevused ravikindlustatusega kaetuses;
soolised erinevused tervishoiuteenustele juurdepääsul ja nende kasutamisel (nn
mitterahalised hüvitised);
meditsiiniteenuste maksumus eri soost patsientidele;
naistele ja meestele makstud rahalised hüvitised ajutise töövõimetuse, hambaravikulude ja
soodusnimekirja retseptiravimite puhul;
meditsiinitöötajate sooline koosseis ja nende töö tasustamine;
tervisealase ennetustöö sihtgruppide sooline koosseis jms.

Eraldi vajaksid sooliste mõjude analüüsi ravimipoliitika valdkonnast soodusravimitega seotud
regulatsioonid.
Kõik eelnev eeldab, et indiviidipõhise tervisestatistika kogumine võimaldaks andmete analüüsimist soo
alusel.

4.2. Ravikindlustus Eestis
Eesti tervisesüsteemi ühes kõige mitmekülgsemas ülevaates105 on kirjeldatud tervishoiuteenuste
korraldamist, elluviidud reforme, rahastamist, personali, lahendamist vajavaid probleeme ning
põhisuundumusi. Ülevaates puudutatakse põgusalt ka naiste ja meeste tervise erinevusi.
Eesti tervishoiu rahastamispoliitikast annavad ülevaate eri perioodidel tehtud analüüsid106,
süsteemi jätkusuutlikkuse prognoos108.
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Eesti tervishoiu arengusuundade 2020 taustamaterjalis109 on välja toodud probleemidena esmatasandi
arstiabi ei ole piisavalt teenuseid pakkuv ega ühtlaselt kättesaadav. Väljakutseks on ressursside piiratus
ja kulukus eriarstiabis ning selle jätkusuutlikum kasutamine ning ühtlasem kättesaadavus. Omaosalus
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ja hambaravile. Tervise Arengu Instituudi andmetel moodustab see enam kui viiendiku tervishoiu
kogukuludest.
Eesti kohustusliku ravikindlustuse eesmärk on riigi elanike tervise säilitamine, terviseuuringute ja
raviteenuste eest tasumine, hüvitiste maksmine haiguse või muu ajutise töövõimetuse, raseduse,
sünnituse ja haige pereliikme hooldamise korral ning soodustingimustel väljastatavate ravimite
maksumuse kompenseerimine.
Eestis toimib ravikindlustus solidaarsusprintsiibil: raviteenus ei sõltu konkreetse inimese eest makstud
sotsiaalmaksu suurusest, v.a ajutise töövõimetusega seotud hüvitiste puhul, mida makstakse haiguse
tõttu ajutiselt tööst vabastamise korral ainult töötavatele isikutele eelmise aasta töötasu põhjal.
Nii kehtiva kindlustegevuse seaduse kohaselt kui ka reaalselt on isikutel võimalik lisaks riiklikule
ravikindlustusele saada kindlustusandjatelt (kindlustusseltsid) täiendavat haiguskindlustust. Andmeid
selle kohta, kas ja kui palju naisi ja mehi ning milliseid kindlustusliike on selleks kasutanud, pole
avalikustatud.

4.3. Sooline ebavõrdsus tervises
Eesti tervishoiu väljakutse on ebavõrdsus tervisenäitajates ja tervisekäitumises, mis on seotud
hariduse, sissetuleku ja soolisusega.
Arvukates rahva tervisega seotud ülevaadetes ja uuringutes tuuakse pidevalt välja naiste ja meeste
eluea ning tervena elatud aastate erinevused ning jõutakse tõdemuseni, et see oleneb paljuski
elustiilist ja tervisekäitumisest. Enamasti rõhutatakse ka meeste suremust välispõhjuste tagajärjel, mis
on ligi 4 korda sagedasem kui naistel, sealjuures on mehed ülekaalus nii õnnetusjuhtumite kui ka
enesetappude poolest.
Eestis on põhiharidusega meeste keskmine eeldatav eluiga kuni 13,5 aastat lühem kui kõrgharidusega
meestel. Kõrgharidusega naistel on tõenäosus elada 19 aastat kauem kui põhiharidusega meestel.
Samal ajal kui üle 65-aastaste seas põhjustavad haigused nii meestel kui ka naistel sisuliselt sama suure
kaotuse eluaastates, on enne 65. eluaastat Eesti meeste eluaastate kaotus 2,3 korda suurem kui
naistel.110
Statistiliste andmete ja tervise enesehinnangute vahel ilmneb paradoks: mehed hindavad
subjektiivselt oma tervist paremaks kui naised, aga just meeste puhul on tervena elatud eluaastate arv
pea madalaim Euroopa Liidus.
Soolised erinevused juurdepääsus terviseteenustele on väiksemad võrreldes erinevustega
sissetulekurühmade vahel. Kuigi meeste ja naiste keskmised sissetulekud on erinevad, on
terviseteenuste kasutamine naistel sellest hoolimata tunduvalt suurem kui meestel, kui võtta arvesse
arstikontaktide arvu.111
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Naiste ja meeste hinnangud tervishoiukorraldusele, arstiabi kvaliteedile ja kättesaadavusele Eestis eriti
ei erine,112 küll on aga naiste hulgas rohkem kroonilise haigusega isikuid. Aasta jooksul arsti vastuvõtul
käinuid oli enam naiste hulgas (85%), veidi vähem meeste hulgas (76%).
Nooremaealised naised ja mehed kasutavad rohkem kõiki tervishoiuteenuseid. Vanuse kasvades
kasutamine väheneb ja kõrges eas taas intensiivistub. Erandina võib naiste puhul välja tuua perearsti, telefonikonsultatsiooni- ja päevaraviteenuse kasutamise ning meeste puhul haiglaraviteenuse, mille
puhul vanuse kasvades kasutamine vastupidiselt hoopis väheneb.113
„Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020“ strateegiliseks üldeesmärgiks on tervena elatud eluea
pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu. Eesmärgina on püstitatud, et
tervena elatud eluiga on Eestis aastaks 2020 pikenenud meestel keskmiselt 60 ja naistel 65 eluaastani
ning keskmine eeldatav eluiga on pikenenud meestel 75 ja naistel 84 eluaastani.114
Võrdsete võimaluste loomine tervises ja tervishoiuteenustes olenemata soost on muu hulgas
nimetatud ühe tervishoiupoliitika väärtusena, aga tegevuskavades, rakenduskavades ega
programmides ei ole üldjuhul eraldi välja toodud sooliste terviseerinevuste vähendamise vajadust ega
plaanitud soospetsiifilisi sekkumisi.
Sotsialiseerumine ja sotsiaal-kultuuriline keskkond mõjutab suurel määral, milliseid tervist
puudutavaid otsuseid inimene langetab ja kuidas inimene enda ja teiste tervise suhtes käitub.
Sotsialiseerimine ja kultuur tingivad paljuski ka ettekujutuse naiselikkusest ja mehelikkusest ning
naistele ja meestele sobivast käitumisest.
Seda, millest oleneb naiste ja meeste erinev tervisekäitumine, kuidas see on seotud soolise identiteedi
ja kehtivate soorollidega, pole Eestis analüüsitud, kuigi peetakse oluliseks. Riiklikus tervishoiu teadusja arendustegevuse programmi toetavas uuringus115 on sõnaselgelt rõhutatud:
„Näiteks on uurimata tegurid, mis reaalselt põhjustavad noorte meeste kõrget suremust õnnetuste
tagajärjel. Riskikäitumise põhjuseid tuleb otsida nii indiviidi tasandi psühholoogilistest ja kognitiivsetest
protsessidest kui ka sotsiaalkultuurilistest tagamaadest. See problemaatika viitab psühholoogiliste,
sotsioloogiliste ja ka meediauuringute integreerimise vajalikkusele epidemioloogiliste uuringutega.“
Paljud uuringud viitavad sellele, et meeste tervisekäitumist mõjutab ettekujutus sellisest
maskuliinsusest, mida iseloomustab tugevus, emotsioonide varjamine, agressiivsus, hoidumine
abiotsimisest, valu kannatamine, riskikäitumine, hoolimatus enese ja teiste suhtes jms.116
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Ka Eestis oleks oluline lisaks olemasolevatele meeste uuringutele117, 118 uurida soostereotüüpide, identiteedi ja -rollide mõju meeste ja noormeeste tervisele, tervisekäitumisele,
reproduktiivkäitumisele ja seksuaaltervisele.
Rahvusvaheliselt pöörataksegi üha enam tähelepanu erinevate maskuliinsuste ja riskikäitumise
seostele119 ning hoiakutele tervishoiuteenuste kasutamise suhtes.120
Ühiskonnas kujundatud ootused mehelikkusele, eksisteerivad soorollid ja -stereotüübid,
sotsialiseerimise käigus omandatud sooline identiteet e ettekujutus mehelikkusest ja mehelikust
käitumisest mõjutavad oluliselt meessoost kodanike tervisekäitumist. Teatud meesterühmades võib
selline omaksvõetud sooideoloogia ja sotsiaalsete ootuste tajumine olla seotud suurema
riskikäitumise, alkoholi ja narkootikumide tarbimise, vägivalla ja ületöötamisest tekkinud stressiga.
Näiteks riskide võtmist peetakse üheks mehelikkuse näitamise vahendiks eelkõige nooremas
vanuses.121 Ka meeste kõrgem enesehinnang oma tervisele, kui on tegelik seisund, ja viivitamine
arstiabi otsimisega võib olla põhjustatud traditsioonilistest soostereotüüpidest, mille kohaselt haige
olemist, haiget saamist või abi otsimist võidakse tajuda ebamehelikuna.122
Seetõttu on oluline tervisepoliitikate väljatöötamisel ja ellurakendamisel lisaks bioloogilisgeneetilistele soolistele erinevustele haigestumises võtta arvesse erinevusi meeste ja naiste
tervisekäitumises, mis tulenevad kultuuriliselt ja sotsiaalselt konstrueeritud soostereotüüpidest,
normidest ja soosuhetest ning kavandada soospetsiifilisi sekkumisi tervistkahjustavate käitumiste
vähendamiseks.
Maailma Terviseorganisatsiooni seisukohalt peaksid kõik tervisepoliitikad toetuma soo lõikes
esitatavate andmete ja tõenduspõhise tervisepoliitika jaoks vajalikele sooteadlikele
analüüsidele/uuringutele sootundlikkusele.123
Selleks, et rakendada teatavate elanikerühmade ja tegurite suhtes efektiivseid ja ravikindlustuse
aspektist tõhusaid meetmeid, on vaja üksikasjalikumat teavet. See tähendab, et andmete kogumisel
peab olema tähelepanu keskmes tervishoiuteenuse saaja.
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4.4. Soolised erinevused ravikindlustusega kaetuses
Ravikindlustatud on kõik isikud, kes maksavad või kelle eest makstakse sotsiaalmaksu. Ravikindlustus
on tagatud kõigile töötukassas registreeritud töötutele ega sõltu eelnevast tööstaažist ega töösuhte
lõpetamise põhjustest.
Ravikindlustatud isikuga on võrdsustatud isikud, kelle eest ei maksta sotsiaalmaksu:
1) rase naine, kelle rasedus on arsti või ämmaemanda poolt tuvastatud;
2) isik kuni 19-aastaseks saamiseni;
3) isik, kes saab Eestis määratud riiklikku pensioni;
4) kindlustatud isiku ülalpeetav abikaasa, kellel on vanaduspensionieani jäänud kuni viis aastat;
5) õigusaktide alusel asutatud ja tegutsevas Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses
õppeasutuses põhiharidust või üldkeskharidust omandav isik, kutseõppe tasemeõppes õppiv isik ning
Eesti alalisest elanikust üliõpilane.
Rahvastikuregistri rahvaarvu arvestades on ravikindlustatute osakaal registreeritud elanikkonnast
2014. a naiste hulgas 88,4% ja meeste hulgas 79,7%.
Kindlustuse puudumine on meeste seas keskmiselt kaks korda sagedasem kui naiste seas.
Kindlustuskaitseta inimeste jaotumine erineb leibkondade kulukvintiilides, olles madalaimas
kulukvintiilis olevate inimeste seas neli korda kõrgem võrreldes kõrgeima kulukvintiiliga.124
Sotsiaalse sidususe ja võrdsete võimaluste valdkonna üheks alaeesmärgiks on saavutada 2020. aastaks
Eesti elanikkonna sajaprotsendiline ravikindlustusega kaetus.
Eesti ravikindlustussüsteem põhineb sotsiaalmaksu maksmisel ning seetõttu pole elanikkonna
ravikindlustusega kaetus sajaprotsendiline. Nii jäävad teatud rühmad ilma suurest osast
ravikindlustushüvitistest, mis on tagatud kindlustatud isikutele. Nii on 5-6 protsendile elanikkonnast,
kellele puudub ravikindlustus, tagatud ainult vältimatu abi osutamine.
Muude tervishoiuteenuste eest peavad ravikindlustuseta isikud tasuma kas ise või teeb seda kohalik
omavalitsus. Õiguskantsleri algatusel on ravikindlustuseta isikute toetamise kohta koostanud
kohalikud omavalitsused ülevaate. Sellest ilmneb, et enamasti antakse ravikindlustuseta isikutele
võimalus üldarstiabi saamiseks.125
Ravikindlustuseta isikutele pole kättesaadavad haiguste ennetamisega seotud teenused ega
soodusravimid.
Eestis puudub institutsioon, mis peaks arvet ravikindlustuseta isikute üle ja registreeriks neid viisil, mis
võimaldaks analüüsida nende vanuselis-soolist koosseisu. Nii tuletatakse andmed pikaajaliste töötute,
heitunute ja muude isikute rühmade, uuringutulemuste ning ravikindlustusega isikute ja üldise
rahvaarvu alusel.
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Joonis 7. Ravikindlustamata isikute osakaal vanuses 20–59 soo ja vanuserühmade kaupa 2014. a
arvestatuna rahvaarvu ja kindlustatute arvu vahena.126
Ravikindlustamata isikute tervishoiuteenuste kasutamist on uuritud eesmärgiga saada sellest ülevaade
ning hinnata tervishoiusüsteemi töökoormuse ja täiendava rahalise ressursi vajadust, kui
mittekindlustatud isikutele oleks võimaldatud kindlustatutega võrdne ravikindlustushüvitiste
kättesaadavus.127 Tööst leiab ka andmeid tervishoiuteenuste kasutajate osakaalu, teenuse kasutamise
sageduse ja ravijuhu maksumuse kohta sugude kaupa.
Näiteks 2005. a haigekassa raviarvete andmete põhjal selgus, et ravikindlustuseta meeste haiglaravi
on naiste ravist ca ¼ võrra kallim ja kestab keskmiselt päev kauem. Võrreldes kindlustatud isikutega on
ravikindlustuseta isikute haiglaravi ca 25% kallim ning keskmiselt kolm päeva pikem.
2008–2010. a osutatud ravikindlustamata meeste ja naiste vältimatu abi teenuste rahastamisest
koostatud analüüs128 selgitas välja, et



naiste osakaal ravikindlustuseta naistest, kes kasutasid vältimatu abi teenuseid, oli
märkimisväärselt väiksem kui meeste osakaal ravikindlustuseta meestest;
ravikindlustuseta isikutele suunatud meditsiiniprotseduuride kulud olid meeste puhul
märkimisväärsemalt suuremad (ligi kolm korda) kui naistel, samuti olid individuaalsed
ravikulud meeste puhul 22–26% kõrgemad kui naistel.

Põhjused, miks on samade diagnooside puhul protseduuride kulud sooliselt erinevad, vajaksid enam
teavet ja andmeid ning edasisi uuringuid ja analüüse.

126

Tervise Arengu Instituudi statistiline andmebaas, http://www.tai.ee/et/terviseandmed/tervisestatistika-jauuringute-andmebaas/uuendused/3439-ravikindlustatud-2009-2013.
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Kahur, K. (2006) Tervishoiuteenuste kasutamine ravikindlustuseta isikute poolt, http://rahvatervis.ut.ee/
bitstream/1/1062/1/Kahur2006.pdf
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Jurjev, S. Riigieelarvest makstav eraldis ravikindlustamata isikute vältimatuks abiks. RMT. Riigieelarve
naistele ja meestele. Vajaduspõhine eelarvestamine avalikus sektoris. Sotsiaalministeerium, soolise
võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, Tallinn, 2011,
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Ravikindlustuseta rasedad naised loetakse võrdsustatuks ravikindlustatutega vaid alates 12.
rasedusnädalast ning endiselt vanemahüvitise ja lapsehooldustasu saamisel. Sünnitushüvitise
saamiseks on aga tingimuseks vähemalt miinimumsummalt sotsiaalmaksu maksmine.
Teatavasti võib rasedust katkestada, kui see ei ole kestnud kauem kui 11 nädalat. Seega tuleks kaaluda,
kas praegune olukord, kus ravikindlustuseta naised peavad tasuma kõik raseduse varajase staadiumi
ja reproduktiivtervisega seotud teenuste kulud, on kooskõlas inimõiguste standardite ja
rahvusvaheliste meditsiinistandarditega.129

4.5. Ravikindlustushüvitised
Haigestumise, karantiini, olme- ja liiklusvigastuse ning viimase tagajärjel tekkinud tüsistuse või
haigestumise korral kolme esimese päeva eest töötaja hüvitist ei saa. 4.–8. päevani maksab hüvitist
tööandja, alates 9. päevast haigekassa.
Hüvitise määraks on 70 protsenti päevatulust – tööandja lähtub seejuures töötajale viimase kuue kuu
jooksul makstud keskmisest tasust, haigekassa aga töötaja eest eelneval kalendriaastal arvestatud või
makstud sotsiaalmaksust.
Raseda haigestumise või vigastuse korral maksab hüvitist vaid haigekassa, tehes seda 2. päevast ja
määraga 70 protsenti.
Hooldushüvitist makstakse hoolduslehele jäämise esimesest päevast alates. Hüvitise suuruseks on 80
protsenti ühe kalendripäeva keskmisest tulust (arvutatuna eelmise aasta sotsiaalmaksuga
maksustatud tulult).
Seega olukorras, kus näiteks vanemahüvitise perioodil on osalise tööajaga töötatud või saadud muud
tulumaksuga maksustatavat tulu, arvestatakse ravikindlustushüvitised makstud sotsiaalmaksu alusel.
Kindlustatul, kellel on õigus saada sünnitus- või lapsendamishüvitist, ei ole õigus saada sama aja eest
haigus- või hooldushüvitist ning vastupidi – kindlustatul, kellel on õigus saada haigushüvitist, ei ole
õigus saada sama aja eest hooldushüvitist.
Kui inimene on eelmisel aastal viibinud lapsehoolduspuhkusel ja sotsiaalmaksuga maksustatud tulu ei
olnud, arvestab haigekassa poolt hüvitis miinimumpalgalt.
Haigushüvitiste statistika ei võimalda analüüsida naiste ja meeste haigusjuhtumite arvu ja juhtumite
kestust ning väljamakstud hüvitiste suurust.
Töötuna arveloleku põhjuseks võib olla ravikindlustuse saamine.
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WHO (2. väljaanne), turvaline raseduse katkestamine: tehnilised ja poliitilised suunised
tervishoiusüsteemidele Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 2008. aasta resolutsiooni 1607 „Ligipääs
turvalisele ja legaalsele raseduse katkestamisele Euroopas“
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Sotsiaalministeeriumi tellitud uuringust130 on selgunud, et ravikindlustuse pärast töötukassas töötuna
arvelolijate seas on võimalik välja tuua erinevaid rühmi:
-

naised, kelle abikaasa või elukaaslane teenib (välismaal) head palka;
vanemaealised inimesed, kes hoiavad lapselapsi;
noored emad;
pensionieelikud;
omastehooldajad;
KOVi saadetud toimetulekutoetuste saajad;
terviseprobleemidega inimesed;
mitteametlikult töötavad inimesed;
õppurid (mittestatsionaarõppe õppurid, akadeemilisel puhkusel olijad);
loovisikud;
sportlased, treenerid;
äriühingu juhatuse liikmed.

Ehkki kõigi rühmade andmed sugude kaupa puuduvad, võib oletada, et nt omastehooldajate seas on
ülekaalus naised. Pensionieelikutest aga vormistavad endid töötuteks need, kes ei soovi saada
ennetähtaegset (ja väiksemat) vanaduspensioni.
Noored emad (eriti üksikemad) võtavad end töötukassas töötuna arvele siis, kui laps on saanud
kolmeaastaseks. Seaduse järgi saavad küll kuni kaheksa-aastase lapse (kolme lapse puhul kuni 16aastase) lapsevanemad taotleda haigekassast ravikindlustust, aga seda vaid juhul, kui abikaasa töötab.
Kuna paljud inimesed on nn vabaabielus, puudub neil see võimalus.
Ligi 7-protsendilist ravikindlustuseta isikute hulka heidab Eestile ette ka Majandus- ja
Koostööorganisatsioon (OECD) oma viimases Eesti majanduse analüüsis. Ühtlasi viidatakse selles, et
just ravikindlustuse saamiseks registreerivad end töötuks inimesed, kes tegelikult tööd ei otsi ega
vaja.131
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Tartu Ülikool. Tööd mitteotsivad registreeritud töötud ja nende töötuna arveloleku põhjused. RAKE,
https://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Toovaldkond/uuringuraport_04.12.14.pdf.
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OECD (2015), OECD Economic Surveys: Estonia 2015, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/eco-

surveys-est-2015-en.
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5. Töötuskindustus
Töötuskindlustussüsteemi eesmärkidest ja olemusest annavad laiema ülevaate Poliitikauuringute
Keskuse Praxis väljaanded132, 133.
Töötushüvitis on rahaline hüvitis, mida makstakse töötule töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud
sissetuleku osaliseks kompenseerimiseks. Töötushüvitise liigid on kindlustuse vormis korraldatud
töötuskindlustushüvitis ja riigieelarvest rahastatav tööotsimistoetus.
Sotsiaalkindlustussüsteemide need hüvitised, mis on seotud tööeluga, peegeldavad soolisi erinevusi ja
ebavõrdsust, mis on juurdunud töösuhetes. Seejuures sotsiaalkaitseseadused de jure ei pruugigi olla
diskrimineerivad, aga vajaksid soolist mõju hindavaid analüüse.
Töötuskindlustussüsteem on osamakseline sotsiaalkindlustusskeem (finantseeritud töötaja ja
tööandja töötuskindlustusmaksest) ning tagab kindlustatud isikutele varasemast töötasust sõltuvad
hüvitised.
Töötuskindlustust saab taotleda inimene, kes on töötuna arvele võetud ja kellel on töötuna
arvelevõtmisele eelnenud kolme aasta jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži e kes on
töötanud ja töötuskindlustusmakset maksnud vähemalt 12 kuul töötuna arvelevõtmisele eelnenud
kolme aasta jooksul. Kui isikul puudub töötuskindlustuse staaž, saab ta taotleda töötutoetust.
Töötuskindlustushüvitiste puhul on küll arvestatud perekondlike kohustustega isikute olukorda, aga
mitte täielikult.
Kui näiteks inimene on olnud töötuna arvelevõtmisele eelnenud kolme aasta jooksul rasedus- või
sünnituspuhkusel, lapsehoolduspuhkusel või lapsendaja puhkusel ning seetõttu pole tal 12 kuu pikkust
töötuskindlustusstaaži, liidetakse puhkusel oldud aeg töötuskindlustusstaaži leidmise perioodile
juurde. Seda aga ainult juhul, kui vanem lapsehoolduspuhkuse ajal ei töötanud. Sel juhul arvestatakse
hüvitise suuruse arvutamisel tema keskmise töötasuga, mida ta sai enne lapsehoolduspuhkusele
jäämist.
Töötuskindlustuse seaduses sätestatud hüvitise suuruse arvutamise neutraalne valem, mille kohaselt
võetakse kõikide puhul aluseks viimati töötatud perioodil makstud töötasu, tagab küll ühesuguse
arvutamise aluse, aga mitte taotlejate võrdset kohtlemist.
Kui näiteks vanem tegi lapsehoolduspuhkuse ajal tasustatavat tööd, siis arvestatakse hüvitise suurus
selle saadud tasu alusel, mis näiteks osakoormusega töötamisel on väiksem kui töötasu enne
lapsehoolduspuhkusele minemist. Ilmselgelt puudutab töötuskindlustushüvitise suuruse arvutamise
valem eeskätt naisi, kes kasutavad lapsehoolduspuhkust tunduvalt rohkem kui mehed ja kes osalise
tööajaga töötavadki valdavalt seetõttu, et hoolitsevad alaealiste laste või eakate pereliikmete eest.
Töötuskindlustuse näiliselt neutraalne valem ei võimalda arvestada vajadusega hoida
lapsehoolduspuhkusel olijaid pidevas kontaktis oma töökohaga ja osaajaga töötamist, et tööle
tagasipöördumine oleks sujuvam. Pigem võib see kaasa tuua selle, et kui töötuks jääb püsivalt
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Karu, M., Nurmela, K., Osila, L., Võrk, A. Sotsiaalkaitsesüsteemi roll turvalise paindlikkuse kujundamisel
Eestis. Praxise toimetised nr 2/2010,
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Leetmaa, R., Leppik, L., Liimal, P. Töötuskindlustus – teooriast ja praktikast. Poliitikauuringute Keskus Praxis,
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lapsehoolduspuhkusel olnu, on tema töötuskindlustushüvitis suurem kui vanemal, kes
lapsehoolduspuhkuse ajal töötas. Õiguskantsler, toetudes Sotsiaalministeeriumi seisukohale kõigi
töötute ühesuguse kohtlemise vajadusest ja arvamusele, et seadused ei tohiks anda isikutele võimalust
valida endale soodsamat hüvitise arvutamise alust, ei ole kirjeldatud olukorras näinud vastuolu ei
põhiseadusega ega ka kaudset soolist diskrimineerimist. 134
Tegelikult aga puuduvad andmed selle kohta, kui paljud lapsevanemad just kehtiva töötushüvitise
arvutamise normi tõttu on tööturult lapsehoolduspuhkuse ajaks täielikult eemale tõmbunud.
Muutunud sotsiaalpoliitilises keskkonnas, kus on teadvustatud tööjõu puudus, samuti vanemahüvitise
süsteemi ja lapsehoolduspuhkuse paindlikumaks muutmise vajadus, ei tuleks töötuskindlustuse
arvutamise aluseks võtta mitte ühesuguse, vaid võrdse kohtlemise põhimõte, mis vastaks elanikkonna
eri rühmade vajadustele.
See motiveeriks vanemaid laste kõrvalt töötama ja lisasissetulekut teenima, vähendaks vaesust,
kergendaks tööturule tagasipöördumist jms. See lisaks turvatunnet eelkõige naistele, keda sageli
pärast lapsehoolduspuhkuselt naasmist ohustab tööandjate sooline diskrimineerimine.
Töötuskindlustushüvitiste saajate arv ning keskmiste hüvitiste suurus varieerub aastati. Näiteks 2013.
a sai töötushüvitist ligi 2700, neist 45% mehed ja 55% naised. Aasta hiljem kokku üle 2600 inimese,
neist 46% mehed ja 54% naised.135
Kui võrrelda naiste ja meeste osakaalu töötuskindlustushüvitiste, koondamise korral makstavate ning
tööandja maksejõuetuse korral makstavate hüvitiste saajate seas 2014. a,136 ilmneb, et ainult tööandja
maksejõuetuse tõttu saadud hüvitiste puhul on meestöötajate osakaal olnud suurem.
Arvestades, et naiste hõive ja töötuse määr on madalam kui meestel, töötuse määr oli 2014. a meestel
1 protsendi võrra kõrgem, võib oletada, et töötukassa poole pöördumise hüvitise saamiseks otsustavad
naised ja mehed erinevalt.
Sooline lõhe hüvitiste keskmises suuruses 2013. a on aga naiste kahjuks: töötuskindlustushüvitiste
puhul 26,4%, koondamise korral makstud hüvitiste puhul 24,8% ning tööandja maksejõuetuse korral
makstud hüvitiste puhul 17,8% võrra väiksem kui keskmiselt meestele makstud hüvitised.137
Töötuskindlustusega on läbi aastate olnud hõlmatud rohkem naisi kui mehi. Kui tööealiste töötajate
hulgas on mehi veidi enam kui naisi, siis kindlustatute hulgas on seis teine: naised moodustavad
kindlustatutest keskmiselt 52%. Töötukassa töötajate arvates on selline erinevus tingitud sellest, et
mehed töötavad sagedamini füüsilisest isikust ettevõtjatena ning juhtimis- või kontrollorgani
liikmetena, kes ei ole töötuskindlustusega hõlmatud. Teiseks põhjuseks on see, et hüvitisele on õigus
ainult registreeritud töötutel, kuid töö kaotanud mehed registreeruvad töötuna harvem kui naised: kui
töötute seas on enamuses mehed, siis registreeritud töötute hulgas naised (55%). Kolmandaks on
töötute meeste seas võrreldes naistega rohkem pikaajalisi töötuid, mis tähendab, et neil puudub
hüvitise saamiseks nõutav töötuskindlustusstaaž.138
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Eesti kehtivas õiguses eraldi tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustust ei eksisteeri ning tööõnnetustest ja
kutsehaigustest tuleneva tervisekahju hüvitamine toimub riigi üldise sotsiaalkindlustussüsteemi ja
tööandja tsiviilõigusliku vastutuse kohaldamise kaudu.
Eesti riiklik ravi- ja pensionikindlustussüsteem ei tee üldjuhul vahet, kas isik vajab ravi tööst tingitud
või muudel põhjustel. Seetõttu on kannatanule tööõnnetuse või tavalise õnnetuse korral
ravikindlustussüsteemi pakutavad hüvitised ja teenused täpselt samad.139
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6. Vanemahüvitis
Eesti vanemahüvitise soolisi aspekte on analüüsitud nii soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide kui ka
perepoliitika kontekstis läbi aastate suhteliselt palju.140, 141, 142, 143, 144
Vanemahüvitise suurus sõltub otseselt nii inimese varasemast kui ka samaaegselt vanemahüvitisega
saadavast töötasust. Seega mõjutab vanemahüvitise rakendamine lapsevanemate tööturukäitumist nii
enne kui ka pärast lapse sündi. Analüüsidest selgub, et pärast vanemahüvitise rakendumist töötab
väikelapse kõrvalt vähem naisi kui enne vanemahüvitist. Seega on vanemahüvitise saamine
vähendanud lapse esimesel eluaastal töötasu saavate naiste osatähtsust. Üheks järelduseks on ka see,
et kuigi lühiajaliselt on vanemahüvitis piiranud naiste töötamist väikelaste kõrvalt, siis lapse sünnile
eelneval aastal on üha rohkem naisi käinud tööl.
Pikemaajalisi mõjusid iibele vanemahüvitisel ei nähta, küll on aga välja toodud soovitused normistiku
paindlikumaks muutmiseks, isaduse rolli tähtsustamiseks ja lapsevanemate majandusliku
kindlustatuse tagamiseks.
Praxise analüütikud on põhjalikult käsitlenud Eestis kehtivate vanemapuhkusi ning nendega
kaasnevaid hüvitisi ja toetusi.145 Ühe järeldusena on välja toodud, et hüvitisi reguleeriv kord on
paindumatu ega toeta töö- ja pereelu ühitamist kui üht soolise võrdõiguslikkuse eesmärki.
Uuringuaruandes on põhjalikult kirjeldatu puhkuste ja hüvitiste õiguslikke aluseid ning toodud
vajalikud mikroandmed makstud hüvitiste suurusest ka soolisest aspektist ning aastate lõikes.
Analüütikute ettepanekud:






võimaldada varasemast sissetulekust sõltuva asendussissetulekuga kaetud piiratud arvu
lapsehoolduspuhkuse päevade kasutamist pikema perioodi vältel kui lapse esimesed poolteist
eluaastat;
võimaldada nn osakoormusega puhkamist vähemalt pikemate vanemapuhkuste ajal;
suurendamaks isade osalust hoolduskoormuse kandmisel, kaaluda individuaalse
ülekantamatu hüvitatava lapsehoolduspuhkuse perioodi kehtestamist isadele ja kehtestada
individuaalõiguse alusel võimaldatavate puhkuste puhul eritingimused üksikvanemaga
peredele;
anda peredele suuremad õigused otsustada individuaalse õiguse alusel võimaldatava
vanemapuhkuse osa ajastuse üle jne.
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Hüvitiste suhtes on muu hulgas jõutud järgmistele seisukohtadele:


Raseduse ja väikelapse hooldamisega seotud sissetulekuriski maandamisel pakutav
asendussissetulek peaks tagama toimetuleku kõigile selle saajatele, marginaalse
asendussissetuleku pakkumine riigi poolt ei ole eesmärgipärane tegevus.



Asendussissetulekute arvestuspõhimõtted peaksid olema üles ehitatud viisil, mis leevendaksid
juhuslike tegurite (nt (järgneva) lapse sünnikuupäev, enneaegsest sünnitusest johtuv puhkuse
kavandatust varasem algus) negatiivset mõju väikelapse vanema asendussissetuleku
suurusele.

2015. a avaldatud Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) uuringus Eesti majandusest146
rõhutatakse vajadust tegeleda soolise palgalõhe, tööturu soolise segregatsiooni vähendamise ning
kõrgemates sissetulekukvintiilides soolise ebavõrdsuse vähendamisega. Rõhutatakse vajadust tagada
alla pooleteistaastaste laste lapsehoiuvõimalused ning isade senisest suurem kaasatus
lapsehoolduspuhkuste kasutamisse, et vähendada tööturul naiste ebasoodsama olukorraga seotud
riske.
Kuigi lapsevanematele suunatud õigusi ja hüvitisi (nt vanemahüvitis, lapsehoolduspuhkus, täiendavad
lapsepuhkusepäevad, hooldushüvitis lapse haigestumisel jne) saavad kasutada nii ema kui ka isa,
selgub, et Eestis on enamikul juhtudel nende õiguste kasutaja ja hüvitise saaja ema. See näitab, et laste
kasvatamine ja laste eest hoolitsemine (eeskätt väikelapseeas) on valdavalt ema õlul, mis ühtlasi
tähendab piiranguid naiste tööhõives osalemisele.147
Aegunud soorollide kestmist peegeldab vanematele mõeldud lapsehooldushüvitiste õiguste
kasutamise statistika: 96–98% vanemahüvitise, 85–90% täiendavate lapsepuhkuse päevade ja 80–85%
lapse põetamiseks mõeldud hoolduslehtede kasutajatest on naised.148
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Joonis 8. Vanemahüvitise saajad sooti.149
Isapuhkuse vajalikkust peetakse silmas Sotsiaalministeeriumi koostatud „Riiklike perepoliitiliste
meetmete analüüsis“150: „Isa rolli väärtustamiseks kaaluda vanemahüvitisest teatud osa muutmist
ainult isa õiguseks, arvestades sealjuures ka teiste riikide kogemusi.“
Seisukoht peegeldab aktiivse isaduse propageerimist ja on olemuslikult ka suuremat soolist võrdsust
toetav poliitikameede.
Selle põhimõtte valguses tuleks läbi vaadata vanemahüvitise seaduse säte, mille kohaselt enne lapse
70 päeva vanuseks saamist on õigus hüvitisele ainult last kasvataval emal.
Vanemahüvitise ja muude laste hooldamisega seotud hüvitiste süsteem ei toeta meeste töö ja pereelu
ühitamist. Vanemahüvitise süsteem küll põhimõtteliselt võimaldab isadele lapsehoolduspuhkuse
võtmise, aga ei kujunda sellest ühiskonnas aktsepteeritud käitumisnormi. Vanemahüvitise süsteemi
loomisel pole silmas peetud soolise võrdsuse taotlemise olulisust. Kehtiv lapsehoolduspuhkuse ja
vanemahüvitise maksmise korraldus sunnib vanemaid valima korraga ainult ühe rolli ning mitte nt
võimaluse seda jagada ja ühel ajal osalise tööajaga töötada.
Soolise mõju analüüsi vajab säte, mille kohaselt vanemad võivad kasutada hüvitist kordamööda ning
juhtumid, kus isad soovivad ennast lapsehoolduspuhkusele vormistada sünnituse järel, mil emale on
ette nähtud rasedus- ja sünnitushüvitise saamise õigus.
Haigekassa administreeritava sünnitushüvitise ja Sotsiaalkindlustusameti administreeritava
vanemahüvitise taotlemise põhimõtted lubavad naistel, kellel on õigus mõlemale hüvitisele, loobuda
esimesest ning optimeerida hüviste erinevaid arvestuspõhimõtteid kasutades oma tulusid. Nimetatud
optimeerimise lahendust kumbki nimetatud asutus samas ei propageeri, mistõttu võivad
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madalapalgalised mitteinformeeritud isikud standardlahendusega leppides kanda olulist kahju.
Põhjalikumalt oleks vaja analüüsida, kas selline korraldus on kooskõlas lastevanemate võrdse
kohtlemise põhimõttega.

Kokkuvõtteks
Sotsiaalkindlustushüvitiste puhul on seni olnud keskseks küsimuseks nende finantsiline
jätkusuutlikkus. Selle kohta kogutakse statistikat ja analüüse, aga tunduvalt vähem on tähelepanu
pööratud eri sihtrühmade vajaduste ja võimaluste erinevustele.
Kõikide kindlustussüsteemide puhul tuleks lahendused suunata spetsiifilistele sihtrühmadele, mitte
keskmisele sootule kodanikule ja ühtemoodi. Loomulikult vajab selline arukam poliitika põhjalikke
andmeid ja analüüse nii põhjuste kui ka poliitikavalikute mõjude väljaselgitamiseks.
Praegustes arvukates seadustes sätestatud normid peegeldavad ettekujutust sellisest tööturust, kus
on kindlad ja püsivad aja ja kohaga määratud töösuhted, arvestamata, et nüüdisajal on töösuhted
muutunud lühemaks, nende iseloom mitmekesisemaks (projektitöö, kaugtöö, käsunduslepingute
alusel töötamine jms), töötajate liikumine eri võimaluste vahel paindlikumaks. Selle paindlikkusega
peab kohanema ka õigusloome, mille ülesanne on tagada sotsiaalkindlustuste kasutamine kõigile.
Soopõhise eelarvestamise rakendamine oleks üks lähenemisviis, mis aitaks silmas pidada ühtaegu nii
sotsiaalkindlustuse finantsilist kui ka sotsiaalset jätkusuutlikkust ning märgata ka varjatud
mehhanisme, mis soolist ebavõrdsust alal hoiavad.
Kohustuslik soolise mõju hindamine aitaks märgata ja vältida otsest ja kaudset diskrimineerimist ning
arvestada naiste ja meeste vajaduste ja ühiskonna arenguhuvidega.
Mõlema lähenemise puhul kujuneb kriitiliseks küsimuseks vajalike andmete olemasolu, kättesaadavus
ning sooline võrreldavus kõigil tasanditel – riiklikust statistikast kuni konkreetse hüvitise või
teenusepakkuja administratiivandmestikuni välja.
Võib loota, et töötamise registris sisalduvad andmed on edaspidi aluseks töötamisega kaasnevate
sotsiaalsete tagatiste, nagu ravikindlustus, pension, töötuskindlustushüvitis, tuvastamisel
eriseadusega ettenähtud juhtudel ja isikukoodi alusel soo järgi analüüsida ka töösuhte lõpetamise
põhjuseid, nende seoseid töötuskindlustushüvitiste saamisega jms.
Peale majandusteaduslike analüüside ja arvamusuuringute on vaja soouurimuslikke lähenemisi, mis
avaksid sügavamaid seoseid ühiskonna soolise korra ning inimeste elukogemuste, sooliste
identiteetide, vajaduste ja soorollide vahel. Need aitaksid märgata ja analüüsida neid soolisi erinevusi,
mida inimesed ja institutsioonid pidevalt ühiskonna toimimise käigus loovad.
Laste saamise ja kasvatamisega seotud hüvitiste saajate hulgas on enam naisi kui mehi, naiste
keskmiselt pikema eluea tõttu on nad ka enam mõjutatud pensioniskeemidest. Üha suurenevas
soolises pensionilõhes avalduvad eri valdkondades inimeste elu jooksul mõjunud ebavõrdsused.
Seetõttu on oluline tegeleda nende vähendamisega nii väljaspool sotsiaalkindlustussüsteeme kui ka
süsteemide sees.
Laste hooldamise ja kasvatamisega seotud teenused ja hüvitised ei tohiks olla aga seotud ainult
emadusega, vaid järgida tuleb naiste ja meeste võrdse kohtlemise normi e soolise diskrimineerimise
vältimist, naiste ja meeste erinevate huvide ja vajaduste ning staatusega arvestamist ja kolmandaks –
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soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide läbivat silmaspidamist (SoVS) kõigi poliitikavalikute puhul. Muidu
võib just sotsiaalkaitsemeetmetega kaasneda oht süvendada traditsioonilisi soorolle ja naiste ning
meeste erinevaid vastutusvaldkondi.
Pensionisüsteemide reformimisel on üheks keskseks küsimuseks see, kuidas kompenseerida laste
saamise ja hooldamisega seotud karjäärikatkestused, aga ka naiste praegune madalam staatus
tööturul.
Liikmesriikides rakendatakse mitmesuguseid meetmeid, nagu lastega seotud sooduspensione,
soodustusi katkenud töösuhte eest, pensionide sidumist naise residentsusega, mitte tehtud
sissemaksetega või soodustusi, mis sõltuvad laste arvust.
Soolise ebavõrdsuse vähendamiseks ja hoolitsuskohustustega seotud karjäärikatkestuste negatiivse
mõju vähendamiseks soovitatakse näiteks:




võimaldada töötamist lapsehoolduspuhkuse ajal;
võrdsustada riiklikes pensionisüsteemides lapsehoolduspuhkusel viibitud perioodid
töötamisega;
toetada laste kasvatamisega seotud hüvitiste rakendamist tööandja ja individuaalsete
pensioniskeemide, eelkõige kohustuslike kogumispensionide skeemides.151

Üheks võimaluseks on võrdsustada naiste ja meeste osalust laste eest hoolitsemisel – rakendada
hooldusega seotud hüvitisi vaid siis, kui lapsehoolduspuhkus on jagatud mõlema vanema vahel
võrdselt.
Kahtlemata aitab soolise pensionilõhe vähendamisele kaasa baasosa osakaalu suurendamine esimeses
sambas e pensionisüsteemi solidaarsuse suurendamine.
Konkreetsemaid juhiseid ja küsimusi, millele keskenduda, on toodud Euroopa Komisjoni käsiraamatus
„Soolise
võrdõiguslikkuse
süvalaiendamine
tööhõive-,
sotsiaalse
kaasatuse
ja
152
sotsiaalkaitsepoliitikas“.
Käsiraamatus on toodud valikuline näidisküsimuste loetelu, millest liikmesriigid võivad juhinduda
käimasolevate või tulevaste pensionireformide soolise mõju hindamisel.
Teiseks küsimuseks on nn tasustatud ja tasustamata töö hindamine ja nende seos õigustega
sotsiaalkindlustushüvitistele.
Kindlustushüvitiste seotust varem makstud sotsiaalmaksuga tuleks analüüsida põhjalikumalt just
soolisest aspektist. Naised töötavad oluliselt rohkem osalise tööajaga just alla kolmeaastase lapse
olemasolul. Näiteks 54% naistest, kes töötavad osalise koormusega, on selle põhjusena toonud välja
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kellegi eest hoolitsemise vajaduse.153 See tähendab ühtlasi väiksemaid hüvitisi haigestumise ja töötuse
korral, aga ka madalamaid pensione.
Samas võivad mõned sotsiaalmaksu maksmise reeglid, nt sotsiaalmaksu alammäär töölepingu korral,
sotsiaalmaksu vähendamine ainult alla 3-aastase lapse või kolme alla 19-aastase lapse kasvatamise
puhul, mõjuda osalise tööajaga töötamisele piiravalt ja vajaksid soolise mõju hindamist.
See, kas, millistel põhjustel ning kui kaua tuleks mittetöötamise korral mingi sotsiaalkindlustushüvitise
saamise õigus säilitada või mille alusel seda arvestada, on poliitiline ja ühiskondliku kokkuleppe
küsimus. Näiteks loetakse vanemahüvitise ja töötuskindlustuse skeemis lapse kasvatamist põhjuseks
mitte kaotada hüvitise suuruses ning hüvitiste suurused arvutatakse lapse kasvatamisele eelnenud
tulust. Samalaadne võimalus puudub aga muude pereliikmete eest hoolitsuskohustuste täitmise
korral.
Sotsiaalseadustiku kodifitseerimise käigus riiklike peretoetuste seaduse, vanemahüvitise seaduse ja
elatisabi seaduse ühendamine ühtseks perehüvitiste seaduseks võimaldab teha põhjaliku soolise mõju
analüüsi ning välja selgitada normid ja kriteeriumid, mis võivad olla takistusteks sotsiaalpoliitilistele
eesmärkidele, tööhõivepoliitikatele või tahtmatult riivata isikute põhiõigusi. (Näiteks kui otstarbekas
ja vajalik on piirata rasedushüvitiste saamise õigust käsunduslepinguga või alla kolmekuulise tähtajalise
töölepinguga töötavatele naistele.)
Sooline ebavõrdsus on mitmetahuline ja keerukas sotsiaalne nähtus, mille vähendamiseks ja
muutmiseks on vaja kõigi osaliste teadlikke ja sihipäraseid otsuseid ning konkreetseid
poliitikameetmeid. Need aga peavad toetuma teadmistele ja tõenditele.
Eestil on hea võimalus õppida teistes liikmesriikides kogutud enam kui nelja aastakümne pikkusest
kogemusest töö-, sotsiaal-, tervishoiu- ning haridusvaldkonnas rakendatud meetmetest soolise
võrdõiguslikkuse edendamiseks. Nagu rahvusvaheliselt võrreldav statistika näitab, pole sotsiaalsete
sooliste erinevuste põhjuseks bioloogilised erinevused.
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