
Pensionilisa lapse kasvatamise eest  
 

 
1. jaanuaril 2013 jõustub riikliku pensionikindlustuse seaduse muudatus, mille kohaselt 
arvutatakse vanaduspensionile, töövõimetuspensionile ja toitjakaotuspensionile juurde 
pensionilisa lapse kasvatamise eest.  
   
Pensionilisale on õigus: 
 
• ühel vanematest, vanema abikaasal, eestkostjal või peres hooldajal iga lapse kohta, kes on 
sündinud ajavahemikus 1980. aasta 31. detsembrist kuni 2012. aasta 31. detsembrini ning 
keda ta on kasvatanud vähemalt kaheksa aastat, kahe pensioni aastahinde suuruses; 
 
• ühel vanematest, vanema abikaasal, eestkostjal või peres hooldajal, kes on sündinud enne 
1983. aasta 1. jaanuari ja kes ei ole kohustatud isik kogumispensionide seaduse tähenduses, 
iga lapse kohta, kes on sündinud 2013. aasta 1. jaanuaril või hiljem ning keda ta on 
kasvatanud vähemalt kaheksa aastat, kolme pensioni aastahinde suuruses. 
   
Kehtiv aastahinne on 4,515 eurot. 
   
Kui lapse kasvatamise aastad arvatakse isiku pensioniõigusliku staaži hulka, siis pensionilisa 
selle lapse kasvatamise eest ei maksta.   
   
Kirjalik nõusolek pensionilisa saamiseks 
 
Kui sama lapse suhtes on õigus taotleda pensionilisa mitmel õigustatud isikul, lepivad 
isikud  kokku, kes seda õigust kasutab. Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek. Kui 
kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kohtus.  
    
Riigipoolse täiendava sissemakse tegemine pensioni II sambasse lapse kasvatamise eest 

kuni 3- aastaseks saamiseni 

Alates 1. jaanuarist 2013 hakkab riik tegema täiendavaid sissemakseid pensioni II 
sambasse kogumispensioni kohustatud isikule, kes kasvatab kuni kolmeaastast last.  
   
Sissemaksele on õigus Eestis elaval last kasvataval vanemal, vanema abikaasal, eestkostjal 
või hooldajal.  
 
Sissemakseid tehakse laste eest, kes on sündinud alates 1. jaanuarist 2013. Õigus 
sissemaksele tekib alates lapse sünnist.  
 
Riik maksab pensioni II sambasse 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe 
kalendrikuu tulust. Sissemakseid tehakse igas kuus eelmise kalendrikuu eest. Sissemaksete 
tegemiseks tuleb Sotsiaalkindlustusametile esitada avaldus.  
   
Enne 2013. aastat sündinud laste eest jätkub senine kogumispensionide seaduse alusel tehtav 
sissemakse määr - 1% vanemahüvitiselt.  



   
Korraga tehakse sissemakseid ühe vanema eest. Kui sama lapse suhtes on õigus taotleda 
täiendavate sissemaksete tegemist mitmel õigustatud isikul, lepitakse kokku, kumb 
sissemaksete õigust kasutab. Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek. Isikut, kelle eest 
sissemakseid tehakse, saab kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni vahetada. Selleks tuleb 
esitada uus avaldus.  

 


