
Pensioni tööleht 

 

1. Mis on pension? 

a. Aeg, millal inimene otsustab lõpetada töökarjääri 

b. Aeg, mis on riiklikult paika pandud, millest alates võib lõpetada töö ja saada riiklikult 

garanteeritud sissetulekut 

c. Aeg, millal inimene võib hakata töötama osalise koormusega 

 

2. Miks on vaja ka ise pensioniks koguda?  

a. Tööealisi elanikke, kes pensionäridele pensioni maksavad, jääb Eestis järjest vähemaks 

b. Kuna inimeste eluiga pikeneb, peab pensionieaks kogutust jätkuma aastakümneteks 

c. Riigil ei ole piisavalt raha, et tagada kodanikele elamisväärne pension 

 

3. Eestis on loodud pensioni kogumiseks … 

a. Ühesambaline kogumissüsteem 

b. Kahesambaline kogumissüsteem 

c. Kolmesambaline kogumissüsteem 

 

4. Kuidas pensioni II sammas toimib? 

a. Osa täiskasvanud inimese sissetulekust suunatakse tema pensionifondi 

b. Inimese pensionifondi suunatakse osa tema sissetulekust ja osa riigile laekuvast sotsiaalmaksust 

c. Vaid riik panustab inimese pensionifondi  

 

5. Miks on kasulik koguda kolmandasse sambasse? 

a. Vabadus valida ise summa, mida igakuiselt panustada; riik tagastab sissemaksetelt iga aasta 

tulumaksu; vajadusel saab raha välja võtta 

b. Riik teeb omalt poolt sissemakseid kodaniku pensionifondi; riik tagastab kogutud summa pealt 

tulumaksu; võimalus koheselt III sambast kogutud summa välja võtta 

c. Tööandjal on võimalus teha sissemakseid; riik tagastab sissemaksetelt iga aasta tulumaksu; 

võimalus suurendada oma tulevast pensionisissetulekut 

 

6. Kui suureks hindavad eksperdid I ja II sambast saadavat pensioni?  

a. 40% pensionieelsest sissetulekust 

b. 40% Eesti keskmisest sissetulekust 

c. 40% soovitud palgast 

 

7. Mida tuleks pensionikogumise planeerimisel kaaluda? 

a. Võimalikke terviseriske, kinnisvarahindade volatiilsust, valitud väljakutset 

b. Suurt hinnatõusu, nõrka majanduskasvu ja laste tulevast karjääri 

c. Laste haridust, sest see garanteerib lastele kõrgema sissetuleku, mille abil nad saavad oma 

vanemaid toetada 

 

8. Mis on pensionikogumise juures kõige tähtsam? 

a. Küsida sõpradelt nõu 

b. Koostada endale sobilik plaan oma pensioniea rahastamiseks ja alustada plaani täitmisega kohe 

c. Alustada kogumist nii II kui ka III sambasse 

 

9. Millised on pensioniea rahastamise võimalused 

a. Kogumine pensionisammastesse ja/või teiste investeerimisvõimaluste kasutamine 

b. Kinnisvara ostmine ja selle pensionil olles maha müümine või välja rentimine 

c. Laste või lähedaste toele lootmine 

d. Oma ettevõte loomine ning sellest tulu saamine 

 

10.  Miks on oluline mõelda pensionikogumisele nüüd ja kohe?  

a. Sest noortele on II samba kogumine kohustuslik 

b. Sest hiljem pole võimalik enam III sambaga liituda 

c. Mida varem kogumist alustada, seda paremat pensionit saab endale lubada 


