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•• Töövõimetuspensionäre 
oli Eestis 2014. aasta alguses 
94 325 ja töövõimetuspensio-
niteks kulus eelmisel aastal 217 
miljonit eurot.
•• Töövõimetuspensionäri-
de arv on viimase kümne aasta 
jooksul kuni viimase ajani suu-
renenud 3,8–9,5% võrra aastas. 
Viimasel aastal see siiski veidi 
vähenes.
•• Tööealisest rahvastikust 
(15–64-aastased) oli Põlvamaal 
töövõimetuspensionäre sel-
le aasta alguse seisuga 23,7%, 
kuid Harjumaal kõigest 6,1%.
•• Eestis keskmiselt oli töövõi-
metuspensionäre 10,9% töö-
ealisest rahvastikust.

TÖÖVÕIMEST

Töövõimereformile tuleb lisada
kutsehaiguskindlustuse süsteem

VALITSUSEL pole seni vastust, kuidas rahastatakse töövõimetoetuste süsteemi pärast seda, kui euroraha selleks enam kasutada ei saa

Liisi 
Uder
riigikontrolli sotsiaalvaldkonna 
auditite juht

HILLAR METSA METSIK MAAILM

PALO UUTEST LAEVADEST ÜHISKONNA VALMISOLEKUST

Paar päeva tagasi ütles mulle tark saare naine: „Kas 
see on siis Eesti majandus? Meil on kolm väga head 
praami. Meil oleks ühte juurde vaja, aga me ehitame 
neli uut selle asemel! No see majanduse minis-
teeriumi räim hakkab töesti peast mädanema!.”
RIIGIKOGU LIIGE (IRL) TÕNIS PALTS (SAARTE HÄÄL)

Üheselt arusaadavat „rahva arvamust” pole tegelikult olemas. Harvadel, äärmuslikel 
juhtudel tekib ühiskonnas laialdane (kuid mitte täielik) soov millegi järele või millegi 
vastu – näiteks omariikluse poolt ja okupatsiooni vastu. Ent tavaoludes ei saa kind-
lasti rääkida rahva tahtest või ühiskonna valmisolekust seda või teist heaks kiita või 
maha laita, olgu teemaks siis astmeline tulumaks või muu säärane.
ARVED BREIDAKS (LÕUNAEESTLANE.EE)

Palju kirgi kütnud töö-
võimereformi puhul 
on enamasti juttu 
olnud puuetega ini-

meste probleemidest, mis on 
aga ühekülgne käsitlus.

Eesti umbes 94 000 töövõi-
metuspensionärist on puue 
määratud umbes pooltele. See-
ga on pooled töövõimetuspen-
sionärid sellised, kes on kao-
tanud töövõime ning muid 
takistusi neil tööle naasmiseks 
ei ole. Töövõimereform võiks 
olla ennekõike suunatud neile.

Samal ajal on Eestis 130 000 
puudega inimest, kuid ligi 
80 000 neist on vanaduspensio-
närid, keda töövõimereform ei 
puuduta. Siin tuleb teha põhi-
mõttelist vahet ning jagada ka 
reform sisuliselt kaheks.

Ühed on need, kes on kaota-
nud võime teha tööd ja vajavad 
abi, et leida endale sobiv töö. 
Selleks võivad nad vajada töö-
alast rehabilitatsiooni, ümber-
õpet või muid abistavaid teenu-

seid. Puuetega inimeste puhul 
on aga ennekõike oluline see, et 
nad saaksid ühiskonnas võrd-
väärsetena osaleda. Nad vaja-
vad tööturuteenuste kõrval ka 
muid teenuseid, sest peale kao-
tatud töövõime on nendel ini-
mestel puude tõttu eripärad, 
mis takistavad teistega võrd-
selt tööturul konkureerimast.

Kõnealuse reformiga soo-
vitakse lahendada töövõime-
tuspensionäride probleeme, 
kuid samal ajal on lahendama-
ta puuetega inimeste problee-
mid. See on ka peamine põh-
jus, miks on tekkinud eri osa-
poolte vahel arusaamatused.
Sealjuures ei tohi unustada ka 
inimesi, kes on tööturult eemal 
mingi muu põhjuse kui töövõi-
metuse või puude tõttu.

Töövõimereform on vajalik
Statistikaameti andmete järgi 
oli 2013. aastal Eestis 12 700 
inimest, kes ei olnud hõiva-
tud seetõttu, et nad hoolitsesid 
mõne pereliikme eest. Riik on 
abi vajavate pereliikmete eest 
hoolitsemise jätnud suuresti 
perede õlule. Selleks et omas-
tehooldajad saaksid pöörduda 
tagasi ühiskonnaellu ja töötu-
rule, peab riik koostöös oma-
valitsustega looma abistavad 
teenused, mis tagaksid hoole 
abivajajatele ja võimaldaksid 
hooldajatel tööl käia.

Keskmiselt hakatakse töö-
võimetuspensioni saama 
45-aastaselt. Eesti suur töö-

võimetuspensionäride arv toob 
alla ka keskmise üldise pensio-
nilemineku ea, milleks on see-
tõttu 52 eluaastat. See kõik 
avaldab mõju pensionikindlus-
tuse kuludele. Selleks et pen-
sionid saaksid 2014. aastal välja 
makstud, tuleb sotsiaalmaksu 
laekumise kõrval leida riigieel-
arvest 380 miljonit eurot.

Rahanappuse korral on 
oluline, et olemasolevat kasu-
tataks tõhusalt, kuid praegu-
ne süsteem ei ole tõhus. Töö-
võimetuse hindamise käigus 
keskendutakse ainult sellele, 
kas isik suudab teha seda tööd, 
mida ta on seni teinud, kuid ei 
hinnata seda, kas mõni muu 
töö võiks talle jõukohane olla.

Pensioni makstakse sõltu-
mata inimese sissetulekust. 
Umbes 40% töövõimetuspen-
sionäre töötab, kuid valdav osa 
neist saab imeväikest tasu. 10% 
teenib üle Eesti keskmise pal-
ga ja tekib küsimus, kas need 
inimesed on ikka töövõime-
tud. Nendest, kes on kaota-
nud töövõimest 100%, teenis 
töötasu 5%.

Inimesed, kes juba kord on 
hakanud töövõimetuspensioni 
saama, saavad seda, kuni lähe-
vad ennetähtaegsele või tavali-
sele vanaduspensionile. Ainult 
mõne protsendi puhul loetak-
se pärast esimest hindamist 
töövõime taastunuks. Senine 
süsteem, kus kord juba töövõi-
me kaotanud isikud hakkavad 
saama töövõimetuspensioni ja 

väga vähestel neist loetakse 
töövõime hiljem taastunuks, 
ei soodusta isikute naasmist 
tööturule.

Riik ei ole seni väga 
palju teinud ka töö-
turule naasmise toe-
tamiseks: pole piisa-

valt tööalase rehabilitatsiooni 
teenuseid, suures mahus täien-
dus- ja ümberõpet töövõime 
kaotanutele ei pakuta.

Seega on põhimõtteliselt 
õige, et pärast riigikogu heaks-
kiidu saanud reformi hakatak-

se töövõimetuse asemel hinda-
ma töövõimet ehk vaadatak-
se seda, mida inimene suudab 
teha, mitte seda, mida ta enam 
ei suuda. Toetuse suurus seo-
takse töötasu suurusega, palju 
tähelepanu pööratakse tööala-
sele rehabilitatsioonile ja töö-
turumeetmetele, et neid ini-
mesi tööle aidata. Eesti jaoks 
on oluline küsimus, kas mak-
samegi neile ainult väga väi-
kest pensioni, mis ei taga nei-
le inimväärset elu, või kuluta-
me sama raha sellele, et anda 
neile inimestele uus võimalus.

Et juurdekasv peatuks
Nagu öeldud, oli 2014. aasta 
alguses töövõimetuspensioni 
saajaid üle 94 000. Nende arv 
on viimase kümne aastaga suu-
renenud 70% võrra. Töövõime-
reform saab edukas olla ainult 
siis, kui uusi põlvkondi töö-
võime kaotanuid enam peale 
ei kasva.

Reformist on seni täielikult 
välja jäänud meetmed, mida 
rakendada selleks, et töövõime 
kaotanute arvu kasvu pidurda-
da. Kuigi töötervishoiu ja töö-
ohutuse seaduse kohaselt on 
tööandjal kindel roll ja vastu-
tus töötajate tervise säilitami-
sel, tööandjad Eestis seda vas-
tutust ei kanna.

Paljudes riikides on töö-
keskkonna parandamiseks ja 

tööandjate vastutuse suuren-
damiseks loodud tööõnne-
tus- ja kutsehaiguskindlustuse 
süsteemid. Sedasama on pla-
neeritud Eestis teha juba vii-
mased 20 aastat, kuid vajalik-
ke otsuseid seni langetatud ei 
ole. Riigikontrolli hinnangul 
tuleks töövõimetoetuse süs-
teemi rakendamisega ühel ajal 
luua ja rakendada ka tööõnne-
tus- ja kutsehaiguskindlustu-
se süsteem, mis sunniks töö-
andjaid töökeskkonda paran-
dama ja/või sellest tekkinud 
kulusid kandma. Selle süs-
teemi rakendudes kannaksid 
tööandjad osa neist kuludest, 
mida on vaja töövõimetoetuse 
saajate tööturule aitamiseks.

Töövõimereformi kulud 
kaetakse esialgu eurorahast. 
Siiamaani ei ole teada, kuidas 
� nantseeritakse töövõimetoe-
tuse süsteemi pärast seda, kui 
euroraha selleks enam kasu-
tada ei saa. Riigikontrolli sel-
lesisulistele küsimustele on 
vastutustundetult vastatud, 
et töövõimetoetuse süsteemi 
edasine rahastamine jääb järg-
mise valitsuse otsustada.

Praegu makstakse töövõi-
metuspensioni pensionikind-
lustuse rahast. Töövõimetoe-
tuse süsteem mõjub soodsalt 
pensionikindlustuse puudu-
jäägi vähenemisele, kuid ei 
lahenda valdkonna rahasta-
mise probleemi.

Vaja on katsetada
Samuti tuleb olla kindel, et 
kui riik rakendab uut süstee-
mi, mille üks osaa on uus töö-
võime hindamise metoodika, 
siis on enne selle metoodika 
kasutuselevõttu seda piisavalt 
katsetatud.

Töövõime hindamise 
metoodika on loo-
dud rahvusvahelisele 
metoodikale ja prak-

tikale tuginedes ja riigikontrol-
lil pole põhjust selle koostanud 
spetsialistide professionaalsust 
kahtluse alla seada. Sotsiaal-
ministeerium planeerib seda 
metoodikat enne rakendamist 
kontrollida 300 inimese peal, 
aga juba enne katsetamise 
algust on ministeerium kindel, 
et see on piisav.

Paralleeli võib tõmmata ka 
2008.–2009. aastal toimunud 
tööealiste  puudega inimeste 
puude raskusastme määrami-
se muutmisega, kus samuti oli 

metoodika probleemide tõttu 
palju rahulolematust. Riigi-
kontroll leidis seda süsteemi 
auditeerides, et puudest tingi-
tud lisakulusid selle metoodi-
ka alusel tegelikult üldse mää-
rata ei saagi ja paljud, kellele 
on määratud lisakuluks näi-
teks ravimid või abivahen-
did, neid tegelikult soetanud 
ei olegi. Süsteem kehtib siia-
maani edasi.

Riigikontrolli hinnan-
gul oleks töövõimereformiga 
mõistlik edasi minna järgmiselt.

1. Otsustada 2015. aasta 
jooksul, kuidas rahastada töö-
võimetoetuste süsteemi pärast 
reformi lõppu. Rahastamis-
skeem peab olema teada enne, 
kui seadus 2016. aastal kehti-
ma hakkab.

2. Viia ellu valitsuse 27. no -
vembri istungil heaks kiide-
tud tegevusplaan tööõnne-
tus- ja kutsehaiguskindlustuse 
süsteemi põhialuste väljatöö-
tamiseks. Selleks koostada ja 
esitada 2015. aasta jooksul rii-
gikogule vastav seaduseelnõu. 
Ilma tööõnnetus- ja kutsehai-
guskindlustuse süsteemita ei 
ole võimalik töövõime kaota-
nute pealekasvu pidurdada.

3. Katsetada töövõime hin-
damise metoodikat ulatuses, 
mis annaks kindluse, et see 
sobib eri taustaga ja eri põh-
justel töövõime kaotanute 
jaoks.

4. Algatada ka puuetega ini-
meste toetussüsteemi reform, 
mis tagaks neile vajalikud tee-
nused ja abi mahus, mis aita-
vad neil ühiskonnaellu integ-
reeruda. 1

Koos töövõimetoetuse 
süsteemiga tuleks luua 
ka tööõnnetus- ja kutse-
haiguskindlustus.

Töövõimetuse hindami-
sel vaadatakse praegu 
ainult seda, kas isik suu-
dab teha senist tööd.


