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Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan 

keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. 

Lisätietoja MISSOC-verkostosta on sivulla 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815 

 

Tässä oppaassa kuvaillaan yleisesti kunkin maan sosiaaliturvajärjestelmää. Lisätietoja 

saa muista MISSOCin julkaisuista, jotka kaikki löytyvät edellä mainitusta linkistä. Voit 

myös ottaa yhteyttä tämän oppaan liitteessä I lueteltuihin toimivaltaisiin viranomaisiin 

ja laitoksiin. 

 

Euroopan komission ja kenenkään sen puolesta toimivan henkilön ei voida katsoa 

olevan vastuussa tämän julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä. 
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I luku: Johdanto, järjestäminen ja rahoitus 

Johdanto 

Sosiaaliturvan ja sosiaaliavustusten saamisen ehdot perustuvat pääasiassa 

asuinpaikkaan. Kansallisuus ei kuulu kriteereihin. Siksi myös ne, joilla ei ole Viron 

kansalaisuutta, kuuluvat sosiaaliturvan piiriin. Tämä väestönosa on Virossa suuri. 

 

Viron sosiaaliturvajärjestelmä muodostuu kolmesta maksuihin perustuvasta 

sosiaaliturvajärjestelmästä: eläkevakuutuksesta, sairausvakuutuksesta ja 

työttömyysvakuutuksesta. Eläkevakuutus ja sairausvakuutus rahoitetaan 

sosiaaliverotuloin ja työttömyysvakuutus työttömyysvakuutusmaksuin. Muut 

järjestelmät (perhe-etuudet, valtion työttömyyskorvaukset, kansaneläke, 

kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset ja vammaisille maksettavat 

sosiaalietuudet) eivät perustu maksuihin, ja ne rahoitetaan valtion yleisistä tuloista. 

Sosiaaliturvan järjestäminen 

Sosiaaliministeriö (Sotsiaalministeerium) on vastuussa sosiaaliturvasta ja 

sosiaaliavusta. Ministeriön alaisuudessa toimii yksi valtion virasto – 

sosiaalivakuutuslaitos (Sotsiaalkindlustusamet) – sekä kaksi julkisoikeudellista elintä – 

sairausvakuutusrahasto (Eesti Haigekassa) ja työttömyysvakuutusrahasto (Eesti Töö-

tukassa) – jotka vastaavat sosiaaliturvan eri alojen hallinnoinnista. 

 

Sosiaalivakuutuslaitos hallinnoi eläkevakuutus-, perhe-etuus- ja 

hautausavustusjärjestelmiä sekä vammaisille maksettavien sosiaalietuuksien 

järjestelmää. Lisäksi se ylläpitää vakuutettujen ja edunsaajien rekisteriä. Laitos 

varmistaa, että kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaan 

myönnetyt eläkkeet ja etuudet maksetaan ajallaan. Pysyvän työkyvyttömyyden 

arvioimiseksi tehtävästä terveystarkastuksesta vastaa laitoksen alainen lautakunta. 

Alueelliset eläketoimistot, jotka toimivat sosiaalivakuutuslaitoksen alaisuudessa, 

käsittelevät edellä mainittuja etuuksia koskevat hakemukset ja järjestävät maksut 

pankkien tai postitoimistojen kautta. 

 

Työttömyysvakuutusrahasto vastaa työttömyysvakuutusjärjestelmästä, jonka 

tarkoitus on maksaa työttömyyskorvauksia (töötuskindlustushüvitis) sekä etuuksia 

joukkoirtisanomisen yhteydessä ja työnantajan ollessa maksukyvytön. Nykyään 

(1.5.2009 alkaen) se myös hallinnoi työttömyysavustusten (töötutoetus) järjestelmää. 

Hakemusten käsittelyn sekä avustusten myöntämisen ja maksamisen hoitavat 

alueelliset työvoimatoimistot, jotka toimivat työttömyysvakuutusrahaston 

alaisuudessa. 

 

Sairausvakuutusrahasto hoitaa terveysvakuutusjärjestelmää, joka kattaa terveyden- 

ja sairaanhoitopalvelut, korvaukset lääkkeistä ja rahaetuudet (sairauden, äitiyden ja 

hoidontarpeen perusteella myönnettävät). Rahasto tekee vuosisopimuksia 

terveydenhoitopalvelujen tarjoajien kanssa ja kattaa niille näiden sopimusten 

mukaisesta vakuutettujen terveydenhoidosta aiheutuneet kustannukset. Se myös 

maksaa sairaus-, äitiys- ja hoitoetuudet suoraan vakuutetuille. 
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Sosiaaliministeriön alaisuudessa toimivat myös terveysvirasto (Terviseamet), valtion 

lääkevirasto (Ravimiamet) ja työvoimatarkastuslaitos (Tööinspektsioon). 

 

Kunnat tarjoavat sosiaaliavun rahaetuudet ja sosiaalipalvelut. 

Rahoitus 

Sairausvakuutus ja eläkevakuutus rahoitetaan vakuutusmaksuilla eli sosiaaliverolla 

(33 %), jonka maksaa työnantaja. Työttömyysvakuutus rahoitetaan työnantajien ja 

työntekijöiden maksamalla 4,2 prosentin vakuutusmaksulla. Sosiaalivakuutusmaksut 

(sosiaaliveron ja työttömyysvakuutusmaksut) kerää verovirasto (Maksuamet). 

 

Työtapaturmien ja ammattitautien perusteella myönnettävien etuuksien järjestelmä 

rahoitetaan sosiaaliverolla (työnantajien, itsenäisten ammatinharjoittajien ja valtion 

osuuksilla), yleisillä verotuloilla sekä korvauksilla, joita työnantajalla on 

siviilioikeudellinen velvollisuus maksaa. 

 

Lisäeläkejärjestelmää, joka on pakollinen rahastojärjestelmä, hallinnoivat erilliset 

eläkerahastot valtiovarainministeriön (Rahandusministeerium) valvonnassa. 

Rahastoeläkejärjestelmään liittyminen on pakollista vuonna 1983 tai sen jälkeen 

syntyneille ja vapaaehtoista ennen vuotta 1983 syntyneille. Rahastoeläke perustuu 

ennakkomaksuihin – työntekijä maksaa 2 % bruttopalkastaan rahastoon. Tämän 

lisäksi valtio maksaa sinne 4 % tämänhetkisestä sosiaaliverosta (33 %, katso edellä) 

ja pidättää 29 %. 

 

Lisäeläkerahastojärjestelmään maksaminen (3. pilari) on vapaaehtoista kaikille 

henkilöille. Vakuutuksen ottajalla on oikeus saada maksuja täytettyään 55 vuotta tai 

tultuaan täysin ja pysyvästi työkyvyttömäksi. 
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II luku: Terveydenhoito 

Terveydenhoidon saamisen edellytykset 

Tämän järjestelmän piiriin kuuluvat palkansaajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat 

sekä tietyt henkilöryhmät, joiden puolesta valtio maksaa sosiaaliveroa. Seuraavilla 

ryhmillä on yhtäläinen oikeus terveydenhoitoon ilman että heidän tarvitsee maksaa 

sosiaaliveroa: 

 alle 19-vuotiaat lapset; 

 alle 24-vuotiaat päätoimiset opiskelijat 

 henkilöt, jotka saavat valtion eläkettä 

 raskaana olevat naiset siitä hetkestä alkaen, kun raskaus on lääketieteellisesti 

todettu 

 vakuutettujen puolisot, jotka ovat heistä taloudellisesti riippuvaisia ja saavuttavat 

eläkeiän viiden vuoden sisällä. 

 

Vähimmäisvakuutusaikaa ei yleensä vaadita, mutta työntekijöiden kohdalla 

työsopimuksen keston on oltava pidempi kuin yksi kuukausi. Itsenäisten 

ammatinharjoittajien kohdalla se on kolme kuukautta siitä päivästä lukien, jolloin 

henkilö on liittynyt sairausvakuutusrahastoon. 

Mitä järjestelmä kattaa? 

Tämän järjestelmän tarjoamat palvelut riippuvat sairausvakuutusbudjetin rajoitteista. 

Näitä palveluja ovat muun muassa 

 käynnit yleislääkäreillä ja erikoislääkäreillä (myös lääkäreiden kotikäynnit) 

 laboratoriotestit 

 ennaltaehkäisevät terveystarkastukset 

 sekä avo- että sairaalahoitoon kuuluvat tutkimukset ja menettelyt 

 sairaalahoito (mukaan luettuna hoitohenkilökunnan palvelut ja lääkkeet) 

 syntymää edeltävä terveydenhoito, synnytys ja synnytyksen jälkeinen 

terveydenhoito. 

 

Sairausvakuutusjärjestelmä kattaa myös reseptilääkkeet, jotka vakuutetut saavat 

alennettuun hintaan. Sairausvakuutusrahasto korvaa apteekeille erotuksen. 

Hoidon saaminen 

Viron kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä kattaa sairaanhoidon, ja vakuutettu voi 

valita vapaasti, mille yleislääkärille hän menee. 

 

Potilaat osallistuvat kustannuksiin maksamalla poliklinikkakäynneistä käyntimaksun ja 

kustakin hoitopäivästä sairaalassa sairaalamaksun. Terveydenhuoltopalvelujen 

tarjoajilla on oikeus periä kotikäynneistä ja erikoislääkäreiden vastaanotosta 

käyntimaksua korkeintaan 3,20 euroa. Sairaaloilla on oikeus periä enintään 1,60 euron 

sairaalamaksu kultakin sairaalapäivältä enintään 10 päivän ajalta. 
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III luku: Sairausetuudet 

Sairausetuuksien saamisen edellytykset 

Sairauspäivärahaa maksetaan vakuutetulle (ilman mitään vähimmäisvakuutusaikaa 

koskevia vaatimuksia), joka on tilapäisesti työkyvytön, ellei hän saa 

sosiaaliverotuksen alaista tuloa sairauslomansa vuoksi.  

Mitä järjestelmä kattaa?  

Sairauspäivärahaa maksetaan 70 % ansioista, kun työntekijä saa avo- tai 

sairaalahoitoa tai on karanteenissa, ja 100 %, kun kyse on työtapaturmasta tai 

ammattitaudista. Viitemäärä, josta maksettavan sairauspäivärahan määrä lasketaan, 

vastaa vakuutetun keskimääräistä (sosiaaliveron alaista) päiväansiota. Itsenäisten 

ammatinharjoittajien kohdalla viitemääränä käytetään sitä summaa, jonka mukaan 

vakuutettu on maksanut sosiaaliveroa edeltävien kalenterivuosien aikana. 

Sairauspäivärahaan ja sen laskennassa huomioon otettaviin ansioihin ei sovelleta 

ylärajaa. Sairauspäivärahaa maksetaan sairausloman myöntämispäivää seuraavasta 

päivästä alkaen, toisin sanoen sovelletaan siis neljän päivän omavastuuaikaa. 

Sairauspäivärahaa maksetaan vakuutetulle neljännestä päivästä alkaen sen jälkeen, 

kun hänet on vapautettu työvelvoitteiden suorittamisesta. Vakuutetun 4.–

8. sairauspäivänä sairauspäivärahan maksaa työnantaja, ja sen määrä on 70 % 

työntekijän keskimääräisestä palkasta. Tästä eteenpäin sairauspäivärahan maksaa 

sairausvakuutusrahasto. 

 

Sairauspäivärahaa maksetaan pääsääntöisesti siihen asti, kunnes lääkärin myöntämä 

sairausloma päättyy, kuitenkin enintään 182 peräkkäiseltä kalenteripäivältä yhtä 

sairauslomaa kohden. Mikäli sairausloman syynä on tuberkuloosi, sairauspäivärahaa 

voidaan maksaa enintään 240 peräkkäiseltä kalenteripäivältä. Mikäli vakuutettu 

siirretään tilapäisesti muihin töihin hänen terveydentilansa vuoksi, sairauspäivärahaa 

maksetaan entisen palkan ja uuden palkan välisen erotuksen verran ja enintään 

60 päivän ajalta. Sairasta perheenjäsentä hoitavilla vakuutetuilla on oikeus saada 

hoitopäivärahaa enintään 14 päivän ajalta. Sairauspäivärahasta ja hoitopäivärahasta 

peritään tuloveroa. 

 

Työkyvyttömyyden arvioi lääketieteellinen lautakunta, ja se ilmaistaan haitta-asteina 

10 prosentin välein (10 %:n, 20 %:n, 30 %:n haitta-aste jne. aina 100 prosenttiin 

asti). Invaliditeettiastetta ja työkyvyttömyysastetta arvioidaan samoja menettelyjä 

käyttäen. Työkyvyttömyysasteen ja vamman haitta-asteen arvioimisen kriteerit ovat 

kuitenkin erilaiset. 

 

Erityislisiä voidaan myöntää sairaiden lasten hoitamisen aiheuttamien kustannusten 

kattamiseksi (lisätietoja MISSOCin taulukoista). 

 

Virossa ei myönnetä avustuksia kuolemantapauksen johdosta. 

Sairauspäivärahan saaminen 

Hakemus tehdään sairausvakuutusrahastolle. Siihen on liitettävä hoitavan lääkärin 

antama lääkärintodistus. Sairauspäivärahaa maksetaan, jos työntekijä on sairastunut 

http://www.missoc.org/MISSOC/comparativeTables
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tai loukkaantunut, jos hän on karanteenissa tai jos hänet on terveyssyistä siirretty 

tilapäisesti muihin töihin. Korvaukset maksetaan vakuutetun henkilökohtaiselle 

pankkitilille. 
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IV luku: Äitiys- ja isyysetuudet 

Äitiys- ja isyysetuuksien saamisen edellytykset 

Äitiyspäivärahaa maksetaan vakuutetulle, joka on raskauden tai synnytyksen vuoksi 

tilapäisesti työkyvytön. Päivärahaa maksetaan lääkärintodistuksen mukaisesta 

äitiysloman alkamispäivästä lähtien – toisin sanoen karenssiaikaa ei ole. 

Mitä järjestelmä kattaa? 

Äitiyspäivärahan määrä on 100 % viiteansioista. Sitä maksetaan ennen synnytystä ja 

sen jälkeen enintään 140 päivää. Jos raskaana olevan naisen on siirryttävä 

raskautensa vuoksi tilapäisesti muihin töihin, hänelle maksetaan uuden ja vanhan 

palkan välinen erotus äitiysloman alkamiseen asti. Äitiyspäivärahasta peritään 

tuloveroa. 

 

Terveydenhoito raskauden ja synnytyksen aikana ja sen jälkeen on ilmaista. 

Äitiys- ja isyysetuuksien saaminen 

Hakemus tehdään sairausvakuutusrahastolle. 
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V luku: Työkyvyttömyysetuudet 

Edellytykset työkyvyttömyysetuuksien saamiseksi 

Työkyvyttömyydestä maksetaan kahdenlaisia eläkkeitä: työeläkejärjestelmän 

työkyvyttömyyseläkkeitä sekä kansaneläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeitä. 

Virossa työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkettä maksetaan henkilölle, joka on 

vähintään 16-vuotias muttei vielä eläkeikäinen, jonka työkyky on alentunut pysyvästi 

vähintään 40 % ja jolle on kertynyt eläkkeen myöntämispäivään mennessä 

vakuutusaikaa ainakin yksi vuosi, jos hän on 25–26 vuoden ikäinen. 

Vakuutusaikavaatimus kasvaa iän myötä yhdellä vuodella aina kolmea ikävuotta kohti, 

joten 60-vuotiaalta edellytetään 14 vuoden vakuutusaikaa. 

 

Henkilö, jonka työkyky on alentunut pysyvästi ainakin 40 % mutta jolle ei ole kertynyt 

työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeen saamiseksi vaadittua vakuutusaikaa, 

voi saada kansaneläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkettä, mikäli hän on asunut 

Virossa vähintään yhden vuoden ennen eläkkeen myöntämistä eikä hänelle makseta 

eläkettä mistään muusta valtiosta. 

 

Täydellä työkyvyttömyydellä (työkyvyn alenema 100 %) tarkoitetaan sitä, ettei 

henkilö kykene sairauden tai loukkaantumisen aiheuttaman vakavan toiminnallisen 

vamman vuoksi ansaitsemaan elantoaan. Osittaisella työkyvyttömyydellä (työkyvyn 

alenema 10–90 %) tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö kykenee tekemään työtä ja 

ansaitsemaan elantonsa, muttei kykene tekemään sairauden tai loukkaantumisen 

aiheuttaman vakavan toiminnallisen vamman vuoksi kykyjään vastaavaa työtä yleistä 

kansallista työaikaa vastaavaa määrää (eli 40 tuntia viikossa). 

Mitä järjestelmä kattaa? 

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeen määrää laskettaessa 

laskentaperusteeksi valitaan seuraavista summista suurempi: 

 henkilölle kertyneiden, eläkkeeseen oikeuttavien työvuosien ja 

eläkevakuutuskertoimien perusteella laskettava vanhuuseläkkeen määrä (eli 

normaalin vanhuuseläkkeen määrä) 

 laskennallinen vanhuuseläke 30 vakuutusvuoden jälkeen. 

 

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeen määrä on työkyvyttömyysastetta 

vastaava prosenttimäärä laskentaperusteesta, mutta joka tapauksessa täyden 

kansaneläkkeen verran (rahvapensioni määr). Kansaneläkkeen määräksi on 

vahvistettu 134,10 euroa kuukaudessa. Kansaneläkejärjestelmästä maksettavan 

työkyvyttömyyseläkkeen määrä on työkyvyttömyysastetta vastaava prosenttimäärä 

kansaneläkkeestä. Sekä työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkettä että 

kansaneläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkettä maksetaan työkyvyttömyyden 

keston mukaan. 

 

Henkilön työkyvyttömyyden voidaan katsoa kestävän puoli vuotta, vuoden, kaksi 

vuotta, kolme vuotta, viisi vuotta tai eläkeikään asti mutta enintään viisi vuotta. Kun 

työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkettä saava henkilö saavuttaa 

vanhuuseläkeiän, hänet siirretään vanhuuseläkejärjestelmään. Kun 
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kansaneläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeen saaja saavuttaa vanhuuseläkeiän, 

hänelle aletaan maksaa kansaneläkejärjestelmän vanhuuseläkettä. 

Työkyvyttömyysetuuksien saaminen 

Hakemus tehdään sosiaalivakuutuslaitoksen alueelliselle eläketoimistolle. 

 



 
 

Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus 
 Sosiaaliturvaoikeudet Virossa 

Heinäkuu   2012 12 

 

VI luku: Vanhuuseläkkeet ja -etuudet 

Vanhuusetuuksien saamisen edellytykset 

Vanhuuseläkejärjestelmä perustuu kolmeen pilariin, jotka ovat 

 valtion vanhuuseläkejärjestelmä (ensimmäinen pilari) 

 pakollinen rahastoeläkejärjestelmä (vuonna 2002 käyttöön otettu toinen pilari) 

 yksityisen järjestelmän vapaaehtoiset eläkkeet (kolmas pilari). 

Ensimmäinen pilari 

Valtion vanhuuseläkejärjestelmä on kaksitasoinen: se muodostuu työvuosien määrään 

perustuvasta ansioeläkkeestä ja kiinteämääräisestä kansaneläkkeestä. 

 

Virossa ansioeläkejärjestelmän vanhuuseläkkeen myöntäminen edellyttää, että 

vakuutusaikaa on kertynyt vähintään 15 vuotta. Eläkeikä on miehillä 63 vuotta ja 

naisilla 61,5 vuotta. Vuoteen 2016 mennessä naisten ja miesten eläkeiät 

yhtenäistetään 63 vuoteen korottamalla asteittain naisten eläkeikää. 

 

Kansaneläkejärjestelmän vanhuuseläkettä maksetaan kaikille henkilöille, jotka ovat 

täyttäneet 63 vuotta, jotka ovat asuneet Virossa vähintään viisi vuotta ennen 

eläkehakemuksen esittämistä ja joille ei ole kertynyt eläkkeeseen oikeuttavaa 

vakuutusaikaa 15 vuotta. Hakijan on täytynyt asua Virossa vähintään 5 vuoden ajan 

välittömästi ennen eläkkeen hakemista. 

 

Jäljempänä käsitellään ainoastaan ensimmäisen pilarin eläkkeitä. 

Toinen pilari 

Maksut toisen pilarin eläkejärjestelmään ovat pakollisia vuoden 1983 jälkeen 

syntyneille. Kaikille muille työntekijöille osallistuminen on vapaaehtoista.  

Kolmas pilari 

Kolmanteen pilariin kuuluvaa vapaaehtoista lisäeläketurvaa saa kahdella tavalla: 

ottamalla hyväksytyltä vakuutusyhtiöltä yksityisen eläkevakuutuksen tai ostamalla 

eläkerahasto-osuuksia yksityiseltä rahastoyhtiöltä. Valtio myöntää tällaisen lisäturvan 

ottajille verohelpotuksia. 

Mitä järjestelmä kattaa? 

Eläke muodostuu kolmesta osasta: 

 kiinteämääräisestä perusosasta, joka katsotaan järjestelmän yhteisvastuulliseksi 

osaksi (tällä hetkellä 114,65 euroa); 

 31. joulukuuta 1998 mennessä kertyneisiin työvuosiin perustuvasta osasta; 

 vanhuuseläkkeestä, joka perustuu tammikuun 1. päivän 1999 jälkeisiin 

vakuutuskausiin. 
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Pääsääntöisesti eläkkeen laskentakaavassa eläkkeen karttuminen riippuu siis 

1. tammikuuta 1999 asti työvuosista, kun taas vuodesta 1999 alkaen eläke karttuu 

maksetun sosiaaliveron perusteella. 

 

Henkilö, jolle ei ole kertynyt riittävästi vakuutuskausia mutta joka on täyttänyt 63 

vuotta ja asunut Virossa vähintään viisi vuotta ennen eläkkeen hakemista, on 

oikeutettu täyteen kansaneläkkeeseen (134,10 euroa vuonna 2012). 

 

Maksussa olevia eläkkeitä sekä niiden laskennan perustana käytettäviä kolmea arvoa 

tarkistetaan kerran vuodessa. Eläkkeiden tarkistuksessa käytettävä indeksi perustuu 

20-prosenttisesti kuluttajahintojen nousun ja 80-prosenttisesti vakuutusmaksutulojen 

kasvuun. 

 

Viron verolainsäädännön mukaan kuukausittaisesta eläkkeestä veronalaista tuloa on 

yli 192 euroa ylittävä osa. Verotuksessa ei oteta huomioon eläkkeen maksamista 

taannehtivasti, vaan kyseisen kuukauden osalta maksettu todellinen summa. Vuodesta 

2012 lähtien jokainen voi saada verotonta tuloa 144 euroon asti. 

 

Eläkkeelle voi tietyissä tilanteissa jäädä myös ennen muodollista eläkeikää (tai 

päinvastoin siirtää eläkkeelle jäämistä), jolloin eläkkeen määrä tarkistetaan 

vakuutusmatemaattisesti. 

Vanhuusetuuksien saaminen 

Hakemus tehdään sosiaalivakuutuslaitoksen alueelliselle eläketoimistolle. 

 

Etuudet maksetaan edunsaajan henkilökohtaiselle pankkitilille. 
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VII luku: Eloonjääneiden etuudet 

Eloonjääneiden etuuksien saamisen edellytykset 

Kuten vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeitä, myös eloonjääneiden eläkkeitä on 

kahdenlaisia: perhe-eläke ja edunjättäjän kuoleman perusteella maksettava 

kansaneläke. Perhe-eläkettä maksetaan huollettaville vainajan perheenjäsenille; 

edellytyksenä on, että edunjättäjälle on karttunut hänen kuolemaansa mennessä 

vakuutusaikaa, joka olisi oikeuttanut hänet työkyvyttömyyseläkkeeseen tai 

vanhuuseläkkeeseen. Ellei tämä ehto täyty, edunjättäjän perheellä on oikeus saada 

kansaneläkettä sillä edellytyksellä, että edunjättäjä oli asunut Virossa vähintään yhden 

vuoden ennen kuolemaansa. 

 

Perhe-eläkettä ja kansaneläkettä ei makseta ansiotyötä tekeville henkilöille, paitsi jos 

kyse on alle 18-vuotiaista lapsista tai alle 24-vuotiaista opiskelijoista, jotka opiskelevat 

päätoimisesti. 

Mitä järjestelmä kattaa? 

Etuuteen on oikeus edunjättäjän puolisolla, lapsilla ja tietyissä tapauksissa muilla 

sukulaisilla, kuten sisaruksilla tai vanhemmilla, vakuutusmaksuhistorian perusteella. 

 

Perhe-eläkkeen määrä lasketaan samalla tavoin kuin työeläkejärjestelmän 

työkyvyttömyyseläke. Laskentaperusteena käytetään seuraavista summista 

suurempaa: 

 henkilölle kertyneiden eläkkeeseen oikeuttavien työvuosien ja 

eläkevakuutuskertoimien perusteella laskettava vanhuuseläkkeen määrä (eli 

normaalin vanhuuseläkkeen määrä) 

 laskennallinen vanhuuseläke 30 vakuutusvuoden jälkeen. 

 

Perhe-eläke määräytyy tällä hetkellä seuraavasti: 

 100 % eläkeperusteesta, kun edunsaajia on kolme tai useampi 

 80 % eläkeperusteesta, kun edunsaajia on kaksi 

 50 % eläkeperusteesta, kun edunsaajia on yksi. 

 

Edunjättäjän kuoleman johdosta maksettava kansaneläke lasketaan samoilla 

prosenttiosuuksilla, mutta niitä sovelletaan kansaneläkkeen määrään.  

Hautausavustus 

Hautausavustuksen tarkoitus on auttaa hautajaisten järjestäjää kattamaan kulut. 

Hautausavustus myönnetään ainoastaan kunnalle, joka järjestää sellaisen 

edesmenneen henkilön hautajaiset, jota ei ole tunnistettu tai jolla ei ole sukulaisia. 

Viron parlamentti vahvistaa etuuden määrän erikseen kullekin varainhoitovuodelle. 

Vuonna 2012 sitä maksetaan 191,74 euroa. 



 
 

Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus 
 Sosiaaliturvaoikeudet Virossa 

Heinäkuu   2012 15 

Eloonjääneiden etuuksien saaminen 

Hakemus tehdään sosiaalivakuutuslaitoksen alueelliselle eläketoimistolle. 
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VIII luku: Työtapaturma- ja ammattitautietuudet 

Työtapaturma- ja ammattitautietuuksien saamisen edellytykset 

Virossa ei ole sellaista erillistä sosiaaliturvajärjestelmää, joka kattaisi työtapaturmat ja 

ammattitaudit.  

 

Sairaanhoitokulut ja sairauspäivärahat maksetaan sairausvakuutusjärjestelmästä). 

Sairausvakuutusjärjestelmästä maksetaan lyhytaikaiset etuudet, kun taas 

pitkäaikaiset etuudet kuuluvat eläkevakuutusjärjestelmään. 

 

Korvauksia maksetaan työtapaturmista ja ammattitaudeista. Viron sosiaaliministeriö 

on antanut asetuksen, joka sisältää luettelon ammattitaudeista. 

Mitä järjestelmä kattaa? 

Työtapaturmasta tai ammattitaudista maksettavaa sairauspäivärahaa laskettaessa 

korvausaste on 100 % viiteansioista eli korkeampi kuin muissa tapauksissa (80 % 

hoidon tyypistä riippuen). 

 

Sairausvakuutusrahastolla on kuitenkin oikeus periä erotus tapahtuneesta vastuussa 

olevalta työnantajalta. Tätä erotusta lukuun ottamatta sovelletaan samoja sääntöjä 

kuin silloin, kun sairauspäivärahaa myönnetään muista syistä. 

 

Mikäli työtapaturma tai ammattitauti johtaa pysyvään työkyvyttömyyteen, henkilölle 

myönnetään ja maksetaan valtion eläkevakuutuksesta työkyvyttömyyseläkettä. Ainoa 

ero verrattuna työkyvyttömyyseläkkeiden yleisiin sääntöihin on se, ettei tässä 

tapauksessa sovelleta vähimmäisvakuutusaikaa. 

 

Kuolemantapauksen yhteydessä työnantaja on velvollinen kustantamaan hautajaiset. 

Työnantaja saattaa myös olla vastuussa lisäpalvelujen kustannuksista, lääkkeet, 

apuvälineet ja tapaturmaan tai ammattitautiin liittyvät matkakulut mukaan lukien. 

Työtapaturma- ja ammattitautietuuksien saaminen 

Hakemus tehdään ensisijaisesti työnantajalle. 
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IX luku: Perhe-etuudet 

Perhe-etuuksien saamisen edellytykset 

Lapsietuudet 

Kaikki Virossa asuvat ovat oikeutettuja perhe-etuuksiin. Eri perhe-etuuksiin 

sovelletaan erityisiä, muun muassa ikään liittyviä myöntämisedellytyksiä (katso 

jäljempänä ”Mitä järjestelmä kattaa”). 

Vanhempainetuudet 

Vanhempainetuutta maksetaan sille Virossa asuvalle vanhemmalle tai huoltajalle, joka 

on vanhempainlomalla. 

 

Lapsenhoitotukea maksetaan joka kuukausi vanhemmille, jotka hoitavat alle 

kouluikäisiä lapsia. Siihen ei sovelleta minkäänlaista tuloehtoa. Sitä myönnetään 

seuraaville henkilöille: 

 henkilöt, jotka ovat vanhempainlomalla siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kolme 

vuotta 

 vanhemmat, jotka kasvattavat 3–8-vuotiaita lapsia, kun perheessä on myös alle 

3-vuotias lapsi 

 vanhemmat, jotka kasvattavat vähintään kolmea alle 8-vuotiasta lasta. 

 

Lapsenhoitotukea ei makseta, jos vanhemmille maksetaan jo samasta lapsesta 

äitiyspäivärahaa tai vanhempainetuutta. 

 

Seitsemän tai useamman lapsen perheille maksettava avustus on kuukausittainen 

avustus, jota maksetaan vähintään seitsemää lasta kasvattavalle vanhemmalle, 

huoltajalle tai hoitajalle, jotka ovat oikeutettuja lapsilisään. 

 

Vammaisen lapsen lisää maksetaan joka kuukausi. 

Mitä järjestelmä kattaa? 

Lapsietuudet 

Lapsista maksettavien etuuksien järjestelmästä maksetaan seuraavia etuuksia: 

 lapsilisä 

 yksinhuoltaja-avustus 

 varusmiehen lapsen lapsiavustus 

 sijaisperheavustus 

 syntymäavustus 

 adoptioavustus 

 avustus itsenäisen elämän aloittamista varten 

 avustus perheille, joissa on vähintään seitsemän lasta. 

Lapsilisä 
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Lapsilisää maksetaan kuukausittain. Siihen ei sovelleta tarveharkintaa. Se lasketaan 

lapsilisän perusmäärän (9,59 euroa) pohjalta ja maksetaan valtion talousarviosta. 

 

Lapsilisää maksetaan jokaisesta lapsesta 16 vuoden ikään asti. Lapset, jotka käyvät 

peruskoulua, lukiota tai ammattikoulua ja jotka opiskelevat päätoimisesti tai jotka 

saavat lääketieteellisistä syistä muunlaista opetusta, ovat oikeutettuja 

perheavustukseen 19. ikävuoteen asti. Lapsen täytettyä 19 vuotta lapsilisää 

maksetaan lukuvuoden loppuun asti.  

Varusmiehen lapsen lapsiavustus 

Varusmiehen lapsiavustusta maksetaan jokaisesta lapsesta asepalveluksen aikana. 

Sitä maksetaan lapsilisän viiden perusmäärän verran kutakin lasta kohden. 

Sijaisperheavustus 

Kuukausittaista sijaisperheavustusta maksetaan lapsilisän kymmenen perusmäärän 

verran. Tätä etuutta maksetaan 16. ikävuoteen asti. Jos lapsi jatkaa päätoimista 

opiskelua, sitä maksetaan 19. ikävuoteen asti. 

Yksinhuoltaja-avustus 

Lapset, joiden syntymätodistuksessa ei mainita isää, ovat oikeutettuja yksinhuoltajan 

lapsen lapsilisään. Sitä maksetaan kuukausittain lapsilisän kahden perusmäärän 

verran. 

Syntymä- ja adoptioavustus 

Jokaisesta syntymästä maksetaan 320 euron syntymäavustus, paitsi jos lapsi syntyy 

kuolleena. Kustakin adoptoidusta lapsesta maksetaan 320 euron adoptioavustus. 

Avustus itsenäisen elämän aloittamista varten 

Jokainen, joka ei ole vanhempiensa huollettavana ja joka on kasvanut 

sosiaalihuoltolaitoksessa tai laitoksessa, joka on tarkoitettu lapsille, joilla on 

erityistarpeita, on oikeutettu avustukseen itsenäisen elämän aloittamista varten, kun 

hän aloittaa itsenäisen elämän uudessa asuinpaikassa. Tämän avustuksen määrä on 

40 lapsilisän perusmäärää. 

Vanhempainpäiväraha 

Vanhempainpäiväraha takaa tulotason, joka vastaa sellaisille henkilöille maksettavaa 

avustusta, joilla ei ole minkäänlaisia tuloja (100 % viitepalkasta). 

Vanhempainpäivärahaa maksetaan siitä päivästä lähtien, joka seuraa sitä päivää, 

jolloin äitiyspäivärahan maksaminen päättyy. Sitä maksetaan 435 päivää 

äitiyspäivärahan myöntämispäivästä. 

Lapsenhoitotuki 

Tämän tuen määrä riippuu siitä, kuinka monta lasta perheessä on ja minkä ikäisiä he 

ovat. Tukea maksetaan jokaisesta alle 3-vuotiaasta lapsesta 38,35 euroa. Lisäksi 

kaikille vanhemmille, joilla on alle vuoden ikäinen lapsi, voidaan maksaa täydentävää 

lapsenhoitotukea 6,40 euroa kuukaudessa. 
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Jos perheessä on alle 3-vuotiaan lapsen lisäksi myös 3–8-vuotiaita lapsia (tai 

ensimmäisen kouluvuotensa päättäviä lapsia), perheelle maksetaan 19,18 euroa 

kustakin tämänikäisestä lapsesta. 

 

Lapsenhoitotukea maksetaan tavanomaisen avustuksen lisäksi riippumatta siitä, 

harjoittaako vanhempi ansiotoimintaa vai ei. 

Avustus perheille, joissa on vähintään seitsemän lasta 

Tällä avustuksella korvataan tulonmenetys vanhemmalle, joka ei voi työskennellä 

kokopäiväisesti. Näin kyseiselle vanhemmalle taataan tulevaisuudessa 

sairausvakuutus sekä eläkevakuutus ja korkeampi vanhuuseläke. Vuonna 2012 

avustuksen määrä oli 2,2 kertaa lapsenhoitotuen määrä eli 168,74 euroa. 

Vammaisen lapsen lisä 

Kohtuullisen vakavasta vammasta kärsiville lapsille maksetaan 270 % 

sosiaaliavustuksen määrästä sekä vakavasta tai erittäin vakavasta vammasta 

kärsiville lapsille 315 % sosiaaliavustuksen määrästä. Sosiaaliavustus on 25,57 euroa, 

ja parlamentti vahvistaa sen vuosittain äänestäessään valtion talousarviosta. 

Perhe-etuuksien saaminen 

Hakemus tehdään sosiaalivakuutuslaitokselle. Perhe-etuuksia koskevan hakemuksen 

voi toimittaa myös sähköisesti kansalaisten portaalin kautta. 

 

 

http://www.ensib.ee/


 
 

Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus 
 Sosiaaliturvaoikeudet Virossa 

Heinäkuu   2012 20 

 

X luku: Työttömyys 

Edellytykset työttömyysetuuksien saamiseksi 

Sosiaaliturva työttömyyden varalta on kaksitasoinen. Se käsittää 

 työttömyysvakuutuksesta maksettavat ansiosidonnaiset työttömyyskorvaukset, 

jotka rahoitetaan pakollisin työttömyysvakuutusmaksuin 

 valtion kiinteämääräiset työttömyysavustukset, jotka rahoitetaan valtion yleisestä 

talousarviosta. 

 

Jotta työtön voi saada työttömyyskorvausta, hänen on ilmoittauduttava 

työvoimatoimistoon. 

Työttömyysvakuutusjärjestelmä 

Kaikki palkansaajat kuuluvat työttömyysvakuutuksen piiriin. Sen ulkopuolelle jäävät 

itsenäiset ammatinharjoittajat, oikeushenkilöiden hallintoneuvostojen ja 

valvontaviranomaisten jäsenet sekä tietyt perustuslaillisten elinten virkamiesryhmät. 

Jotta henkilölle voidaan maksaa työttömyyskorvausta, hänen on täytynyt maksaa 

36 edeltävän kuukauden aikana työttömyysvakuutusmaksuja vähintään 12 

kuukaudelta.  

 

Lisäksi hakijan on työttömyyskorvausta (töötuskindlustushüvitis) saadakseen 

täytettävä seuraavat edellytykset: 

 hän on työttömänä vastoin tahtoaan;  

 hän ei työskentele aktiivisesti;  

 hän on työkykyinen eikä hänellä ole muita esteitä ottaa vastaan sopivaa työtä;  

 hän on käytettävissä kokopäivätyöhön;  

 hän on täyttänyt 16 vuotta mutta ei ole saavuttanut eläkeikää, poikkeuksena 

varhaiseläkkeen saajat;  

 hän on ilmoittautunut työttömäksi työttömyyskassaan;  

 hän etsii työtä aktiivisesti. 

Valtion työttömyysavustus 

Valtion työttömyyskorvausta maksetaan tarveharkintaisesti ja ainoastaan työttömille, 

joiden tulot jäävät alle peruspäivärahan. Saadakseen työttömyysavustusta 

(töötutoetus) hakija voi olla työttömänä omasta tahdostaan tai vastoin tahtoaan, 

mutta hänen on täytettävä edellä luetellut edellytykset. Lisäksi hänen on asuttava 

Virossa ja noudatettava yksilöllisessä työnhakusuunnitelmassa sovittuja ehtoja ja 

toimia. 
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Mitä järjestelmä kattaa? 

Työttömyysvakuutusjärjestelmä 

Työttömyyskorvausta maksetaan 100 ensimmäisenä työttömyyspäivänä 50 % 

vakuutetun aiemmista ansioista (kuitenkin enintään kolme kertaa kansallisten 

keskiansioiden verran) sekä tämän jälkeen 40 % viiteansioista. 

 

Työttömyyskorvausta maksetaan 6 kuukaudesta yhteen vuoteen riippuen hakijalle 

kertyneistä vakuutusmaksuista. 

 

Korvauksien maksaminen alkaa kahdeksantena päivänä hakemuksen esittämisestä. 

Toisin sanoen omavastuuaika on seitsemän päivää. Lisäksi 

työttömyysvakuutusjärjestelmästä maksetaan palkansaajille korvauksia 

joukkoirtisanomisen tai maksukyvyttömyyden vuoksi (maksamatta jääneet palkat, 

palkalliset lomat ja irtisanomiskorvaukset). Korvaukset rahoitetaan yksinomaan 

työnantajien maksuosuuksin. Niistä peritään veroa. 

Valtion työttömyysavustus 

Valtion työttömyysavustuksen määrän laskentaperusteena käytetään 

peruspäivärahaa, joka on 2,11 euroa. Karenssiaika on seitsemän päivää, eli 

avustuksen maksaminen alkaa kahdeksantena päivänä siitä, kun henkilö kirjataan 

työttömäksi. Tiettyjen ryhmien kohdalla karenssiaika on 60 päivää. Niihin kuuluvat 

esimerkiksi vastavalmistuneet opiskelijat sekä henkilöt, jotka työantaja on irtisanonut 

epäluottamuksen vuoksi. Työttömyysavustusta maksetaan enintään 270 päivää. Tätä 

aikaa voidaan pidentää, jos henkilö saavuttaa eläkeiän 180 päivän sisällä. 

 

Uudelleenkoulutusavustusta myönnetään, jos edunsaaja osallistuu 

uudelleenkoulutukseen. Tämän avustuksen päivittäinen määrä on 3,84 euroa, ja sitä 

maksetaan kultakin koulutuspäivältä. Valtion työttömyysavustuksesta ja 

uudelleenkoulutusavustuksesta ei peritä veroa. 

Työttömyysetuuksien saaminen 

Hakemus tehdään työttömyysvakuutusrahastolle. Sekä valtion työttömyysavustus että 

työttömyyskorvaus maksetaan vakuutetun henkilökohtaiselle pankkitilille. 

 



 
 

Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus 
 Sosiaaliturvaoikeudet Virossa 

Heinäkuu   2012 22 

 

XI luku: Vähimmäistoimeentulo 

Vähimmäistoimeentuloetuuksien saamisen edellytykset 

Toimeentulotuki 

Oikeus etuuteen on kaikilla Virossa asuvilla henkilöillä, joiden tulot ja varat ovat tietyn 

tason alapuolella. Kansallisuus- tai ikävaatimuksia ei ole. 

 

Järjestelmän perimmäinen tarkoitus on taata vähimmäistoimeentulo perheille tai 

yksineläjille asumiskustannusten (vahvistettujen rajojen sisällä) jälkeen. Parlamentti 

vahvistaa tämän vähimmäistoimeentulon tason vuosittain.  

Vammaisten henkilöiden avustukset 

Vammaisille maksettavien sosiaalietuuksien tarkoituksena on korvata osittain 

vammasta johtuvat lisäkulut. Siten ne auttavat heitä elämään itsenäisesti, lisäävät 

yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja edistävät sosiaalista osallisuutta. 

 

Näitä avustuksia myönnetään pääsääntöisesti henkilöille, joilla on kohtuullisen vakava, 

vakava tai hyvin vakava vamma, josta aiheutuu lisäkustannuksia. 

Työttömyysavustus 

Katso työttömyyttä koskeva luku. 

Mitä järjestelmä kattaa? 

Toimeentulotuki 

Toimeentulotuen taso on vahvistettu ruoan, vaatetuksen, kenkien ja muiden 

perustarpeet tyydyttävien tavaroiden ja palvelujen kuluttamiseen liittyvien 

vähimmäiskulujen perusteella. Toimeentulotukea maksetaan kuukausittain 

seuraavasti: 

 

 yksineläjä tai ensimmäinen talouteen kuuluva henkilö: 76,70 euroa, 

 jokainen seuraava talouteen kuuluva henkilö (lapsi/lapset mukaan lukien): 61,36 

euroa. 

 

Toimeentulotuen saajalla, jonka perheenjäsenet ovat kaikki alaikäisiä (alle 18-

vuotiaita), on oikeus saada 15 euron lisäsosiaalietuus (Täiendav sotsiaaltoetus) 

toimeentulotuen lisäksi. 

 

Näiden etuuksien saamiselle ei ole määritetty enimmäiskestoa. Etuudet myönnetään 

uudelleen kuukausittain. 
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Vammaisten henkilöiden avustukset 

Käytössä on seitsemän erilaista etuutta (vammaisen lapsen lisä), vammaiselle 

aikuiselle maksettava avustus, avustajalle maksettava korvaus, vammaisen 

vanhemman avustus, koulutusavustus, kuntoutusavustus ja 

täydennyskoulutusavustus). Näillä etuuksilla edunsaajia autetaan maksamaan 

kustannukset, joita aiheutuu kuntoutuksesta, erityisistä koulutustarpeista tai 

erityisestä avuntarpeesta, ammatillisesta koulutuksesta ja työnteosta, 

henkilökohtaisen avustajan tai apuvälineiden käytöstä sekä kulkuneuvojen, 

viestintäpalvelujen ja muiden julkisten palvelujen käytöstä. 

 

Sillä on tarkoitus korvata osittain lisäkustannukset, jotka johtuvat vammasta ja 

yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisesta toiminnasta, lukuun ottamatta sellaista 

toimintaa, joka rahoitetaan muilla julkisilla varoilla. Edunsaajien odotetaan siis 

käyttävän avustukset kuntoutuspalveluihin ja muuhun toimintaan, jolla parannetaan 

heidän toimintakykyään. Mikäli he eivät kuitenkaan tee näin, heille ei aiheudu asiasta 

seuraamuksia. Kun uusi kuntoutussuunnitelma laaditaan ja vamman haitta-astetta 

arvioidaan uudelleen (joka kuudes kuukausi, joka vuosi tai joka kolmas vuosi), 

arvioidaan myös sitä, kuinka hyvin edellisessä kuntoutussuunnitelmassa asetetut 

tavoitteet on saavutettu ja millaista edistystä on saatu aikaan. 

Vähimmäistoimeentuloetuuksien saaminen 

Toimeentulotuki 

Hakemus toimitetaan viimeistään kuukauden 20. päivänä sen kunnan hallitukselle, 

jonka hallintoalueella henkilö pysyvästi asuu. Hakijan on eriteltävä niiden henkilöiden 

nimet ja henkilötunnukset tai syntymäajat, jotka haluaa otettavan huomioon 

toimeentulotukea myönnettäessä. Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, joista selviää: 

 oikeus asunnon käyttöön; 

 edellisen kuukauden aikana saadut tulot, tulot verojen jälkeen (mukaan luettuna 

yksin asuvalle henkilölle tai perheen jäsenille maksetun tuen määrä);  

 kyseisen kuukauden aikana maksettavat kiinteät asumiskustannukset. 

 

Jos tuloista todistavien asiakirjojen ja asuinpaikkaa koskevien tietojen oikeellisuutta 

epäillään, asiakirjat ja tiedot on toimitettava tarkistettaviksi vero- ja tulliviraston 

(Maksu – ja Tolliamet) alueyksikköön tai valtuutetulle väestörekisterin pitäjälle. 

Voidakseen vedota oikeuteen evätä toimeentulotukihakemus varallisuusselvityksen 

perusteella kunnanhallituksen virkamiehillä on oikeus pyytää kyseiseltä henkilöltä tai 

muilta asianosaisilta lisätietoja (esimerkiksi jos heillä on syytä epäillä hakijan 

toimittaneen vääriä tietoja). 

Vammaisten henkilöiden avustukset 

Lääketieteellinen lautakunta antaa arvionsa vamman haitta-asteesta ja siitä 

aiheutuvista lisäkustannuksista. Sen käyttämät kriteerit ja menettelyt poikkeavat 

kuitenkin merkittävästi niistä, joita käytetään työkyvyttömyysastetta määriteltäessä. 

Lautakunta ottaa huomioon myös sen, missä määrin kuntoutus voisi parantaa 

henkilön toimintakykyä. 
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XII luku: Pitkäaikaishoito 

Pitkäaikaishoidon saamisen edellytykset 

Pitkäaikaishoito on sosiaalipalvelua, jota tarjotaan luontoisetuuksien muodossa, ja se 

on järjestetty alueellisesti. 

 

Siihen on oikeus kaikilla Virossa asuvilla yli 18-vuotiailla henkilöillä, jotka on arvioitu 

hoidosta riippuvaisiksi. Vähimmäisvakuutusaikaa ei sovelleta, mutta tarveharkinta 

tehdään ja lääkärit, sairaanhoitajat tai sosiaalityöntekijät arvioivat toimintakyvyn. 

Avustajalle maksettava korvaus 

Avustajalle maksettava korvaus voidaan myöntää niille, jotka tukevat henkilöitä, 

joiden vammaisuusaste on arvioitu, jokapäiväisissä toimissa (laskujen maksussa, 

kuljetuksen järjestämisessä lääkäriin tai pankkiin tarvittaessa) ja myös huolehtivat 

heistä kotona (syömiseen, pukeutumiseen, peseytymiseen liittyvä henkilökohtainen 

apu; taloudenhoitoon liittyvä apu, kuten siivous, ruoanlaitto, ostokset). 

Mitä järjestelmä kattaa? 

Vastuu pitkäaikaishoidon tarjoamisesta on jaettu terveydenhoito- ja 

sosiaaliapujärjestelmän välillä. Terveydenhoitojärjestelmä huolehtii sairaanhoidosta, 

geriatrisesta arviointipalvelusta ja kotisairaanhoitopalveluista. Sosiaaliapujärjestelmä 

huolehtii pitkäaikaishoidosta sosiaalihuoltolaitoksissa, päiväkeskuspalveluista 

(avohoito), kotona tapahtuvasta hoidosta ja asumispalveluista sekä muista 

sosiaalipalveluista.  

 

Henkilöille, jotka ovat vain vähäisessä määrin riippuvaisia hoidosta, tarjotaan kotona 

annettavaa hoitoa tai avohoitopalveluja. Perheenjäsenet ovat velvollisia osallistumaan 

pitkäaikaishoitopalvelujen rahoittamiseen, mutta jos heidän varansa ovat 

riittämättömät, kunnanhallitus ottaa vastuun itselleen. 

 

Avustajalle maksettava korvaus 

Joidenkin kuntien alueilla tämä etuus maksetaan vammaiselle henkilölle. Edellytyksiä 

sääntelevät kunnat, ja ne saattavat siten erota toisistaan. Tärkein edellytys on se, että 

avustajan tai huolehtivan perheenjäsenen on oltava kunnanhallituksen nimeämä. 

Etuuden määrä vaihtelee kuntakohtaisesti. 

Pitkäaikaishoidon saaminen 

Tukihakemus toimitetaan asuinkunnan viranomaisille. 

 

Ulkopuolisen avun tarpeen arvioi sosiaalityöntekijä, kun taas sairaanhoidon tarpeen 

arvioi lääkäri. Valtio on kehittänyt lääninhallitusten sosiaalityöntekijöiden käyttöön 

välineen hoidontarpeen arvioimiseksi. 
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Liite: Sosiaaliturvalaitosten yhteystiedot ja hyödyllisiä 
Internet-osoitteita 

 

Yksityiskohtaisempia tietoja etuuksien myöntämisen edellytyksistä ja yksilöllisistä 

sosiaaliturvaetuuksista Virossa saa sosiaaliturvajärjestelmää hallinnoivilta julkisilta 

laitoksilta. 

 

Jos haluat tietoa sosiaaliturvakysymyksistä, jotka koskevat useampaa kuin yhtä 

unionin jäsenvaltiota, voit etsiä sopivaa laitosta Euroopan komission ylläpitämästä 

laitoshakemistosta sivustolla http://ec.europa.eu/social-security-directory. 

 

Kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa olevaan sosiaalivakuutukseen perustuvia 

etuuksia koskevat tiedustelut osoitetaan seuraaville laitoksille: 

 

Sosiaaliministeriö: 

SOTSIAALMINISTEERIUM 

Gonsiori 29 

15027 Tallinn 

Puh.: +372 626 9301 

Faksi: +372 699 2209 

Sähköposti: info@sm.ee 

http://www.sm.ee 

 

Sosiaalivakuutuslaitos: 

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET 

Lembitu 12 

15092 Tallinn 

Infopuhelin: 16106  

Puhelut ulkomailta: +372 612 1360 

Faksi: +372 640 8155 

Sähköposti: ska@ensib.ee 

http://www.ensib.ee 

 

Viron sairausvakuutusrahasto 

EESTI HAIGEKASSA 

Lembitu 10 

10114 Tallinn 

Infopuhelin: 16363  

Puhelut ulkomailta: +372 669 6630 

Faksi: +372 603 3631 

Sähköposti: info@haigekassa.ee 

http://www.haigekassa.ee 

 

Viron työttömyysvakuutusrahasto 

EESTI TÖÖTUKASSA 

Lasnamäe 2 

11412 Tallinn 

Infopuhelin: 15501 

Puhelut ulkomailta: +372 667 9700 

Skype: tootukassa 

http://www.tootukassa.ee 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
http://www.sm.ee/
http://www.ensib.ee/
http://www.haigekassa.ee/
http://www.tootukassa.ee/
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Valtiovarainministeriö: 

RAHANDUSMINISTEERIUM 

Suur-Ameerika 1 

15006 Tallinn 

Puhelin: +372 611 3558  

Faksi: +372 611 3664  

Sähköposti: info@fin.ee 

http://www.fin.ee 

mailto:info@fin.ee
http://www.sm.ee/

