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Информацията, предоставена в настоящия наръчник, е подготвена и 

актуализирана в тясно сътрудничество с националните кореспонденти на 

Системата за взаимно информиране за социалната закрила (MISSOC). Повече 

информация за мрежата MISSOC е достъпна на адрес: 

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

 

Настоящият наръчник предоставя общо описание на режима на социална 

сигурност в съответните държави. Допълнителна информация можете да получите 

от други публикации на Системата за взаимно информиране за социалната 

закрила (MISSOC), които са достъпни на горепосочената интернет страница. Също 

можете да се свържете с компетентните органи и институции, посочени в 

приложение към настоящия наръчник 

 

Европейската комисия и всички лица, действащи от името на Комисията, не носят 

отговорност за ползването на информацията, която се съдържа в настоящата 

публикация. 
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Глава I: Въведение, организация и финансиране 

Въведение 

Във Финландия всички пребиваващи лица са обхванати от схеми за социална 

сигурност, които управляват основните пенсии (националните пенсии и 

гарантираните пенсии), обезщетенията за болест, майчинство и инвалидност и 

семейните обезщетения. В допълнение всички заети лица имат право на 

обезщетения въз основа на трудова заетост, като законово установени свързани с 

дохода пенсии и обезщетения за трудови злополуки и професионални болести, 

както и въз основа на безработица. Всички лица, пребиваващи в общините, имат 

достъп до здравеопазване и социални услуги. 

 

Финландската законово установена пенсионна система включва свързана с дохода 

пенсия и национална пенсия. Обезщетенията, предоставяни по тези схеми, 

включват пенсии за инвалидност, за преживели лица и за старост.  

 

Предназначението на свързаните с дохода пенсии е да гарантират, че през 

пенсионния период работниците могат да запазят жизнения стандарт, на който са 

се радвали, докато са работили. Свързаната с дохода пенсионна система почива 

на няколко различни закона, основният от които е Законът за пенсиите на заетите 

лица (TyEL), който обхваща всички лица с платена заетост в частния сектор, 

което означава 60 процента от всички работници. Самостоятелно заетите лица, 

моряците, фермерите и държавните служители имат свои пенсионни схеми.  

 

Националните пенсии и гарантираните пенсии предлагат минимален доход за 

издръжка на живота на пенсионери, които нямат друга пенсия, или чиято друга 

пенсия осигурява неадекватно покритие. Размерът на националната пенсия 

намалява с нарастването на свързаната с дохода пенсия и тя спира изцяло, ако 

свързаната с дохода пенсия надскочи определен размер. Размерът на 

гарантираната пенсия също зависи от всеки друг пенсионен доход. 

 

Във Финландия съществуват сравнително малко доброволни допълнителни 

пенсионни планове, тъй като всички лица, работещи срещу 

заплата/възнаграждение, и самостоятелно заети лица попадат в обхвата на 

свързаната с дохода пенсионна система. При тази система няма таван за 

пенсионен доход, нито таван за размера на пенсията. 

 

Решенията, свързани с въпроси на социалната сигурност, могат да се обжалват. 

Процедурата на обжалване и апелативните органи за различните обезщетения са 

изложени по-долу. 

Организация на социалната закрила 

Министерството на социалната политика и здравеопазването (Sosiaali-ja 

terveysministeriö) е отговорно за социалната сигурност във Финландия. 

 

Системата се управлява от различни организации. Една специфична черта на 

финландската система за социална сигурност е фактът, че някои нейни аспекти се 

администрират от (упълномощени) частни застрахователни дружества.  
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Обезщетенията за социална сигурност, основани на пребиваването, се 

администрират от Институцията за социална сигурност (Kansaneläkelaitos, или 

Kela), автономен публичен орган под прекия надзор на финландския парламент. 

Здравните услуги са отговорност на местните органи.  

 

Свързаното с дохода пенсионно осигуряване за служители в частния сектор се 

управлява от специално упълномощени дружества за пенсионно осигуряване, 

пенсионни фондове и пенсионни фондации. Финландския пенсионен център 

(Eläketurvakeskus, или ETK) е координиращата агенция за схемата за свързано с 

дохода пенсионно осигуряване; неговите компетенции включват също 

международно осигуряване и пенсионни въпроси. Осигурителните и пенсионните 

институции се наблюдават от Органа за финансов надзор.  

 

Пенсионните схеми за държавни служители и служители в местните органи са 

администрирани от Кева. 

 

Институциите за осигуряване за злополука са отговорни за осигуряването за 

злополука на работното място и професионална болест за заетите в частния 

сектор, докато Държавната хазна се занимава с осигуряването за злополука за 

държавни служители. Организацията чадър е Федерацията на институциите за 

осигуряване за злополука. Нейните функции включват изпълняване на ролята на 

институция по място на пребиваване или на престой, в съответствие с 

международните задължения на Финландия. 

 

Институцията за социална сигурност отговаря за обезпечаване на основни нужди 

при безработица. Фондовете за безработица, действащи в основната си част 

съвместно с професионалните съюзи, отговарят за администрирането на 

свързаните с дохода обезщетения за безработица. Членството в такъв фонд е 

доброволно.  

Финансиране 

Семейните обезщетения се финансират от държавата. Подкрепата на пазара на 

труда се финансира поравно от държавата и от местните органи. Обезщетенията 

за безработица се финансират отчасти от публични фондове и отчасти от 

осигурителните вноски за безработица, плащани от работници, служители и лица, 

сключили договор с фондове за осигуряване за безработица; основната част се 

финансира от държавата. Услугите на общественото здравеопазване се 

финансират от общините чрез местните данъци и потребителски такси; държавата 

също прави трансфери за местните органи, за да подпомогне заплащането на 

социалните и здравните услуги. Свързаните с дохода пенсии се финансират от 

вноските, плащани от работодатели и работници. Държавата субсидира схемите 

за фермери, моряци и самостоятелно заети лица. Националните пенсии и 

гаранционните пенсии са финансирани от държавата. Системата за здравно 

осигуряване се поддържа от работната сила (заети и самостоятелно заети лица), 

работодателите, осигурените и държавата. Осигуряването за злополука се 

основава на вноските на работодателите. 
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Глава II: Здравни грижи 

Кога имате право на здравни грижи? 

Основната отговорност за предоставяне на здравни услуги се носи от местните 

органи. Всички лица, пребиваващи в общините, имат право на здравеопазване. 

Услугите на общественото здравеопазване се допълват от частни здравни услуги.  

 

Самостоятелно заетите лица и работещите срещу заплата/възнаграждение, които 

не са постоянно пребиваващи, при определени условия също са обхванати.  

Какво е покритието? 

Услуги на общественото здравеопазване 

Здравните услуги се организират от местните органи, които могат да уредят 

осигуряване на законово установените услуги самостоятелно, съвместно с други 

местни органи или чрез закупуването им от друг местен орган или публичен или 

частен доставчик. Тези услуги включват здравно образование и консултации, 

медицински грижи, услуги за преквалификация (ако те не са обхванати от друга 

система), умствено здраве, транспорт на пациенти, зъболекарски услуги, услуги 

за ориентиране, училищно, студентско и промишлено здравеопазване и проверки 

по график и скрининг прегледи. 

Здравно осигуряване 

Системата за здравно осигуряване възстановява разходите за лекарства, 

предписани на амбулаторни пациенти, и разходите за транспорт, необходим 

поради заболяване; тя плаща също парични обезщетения за болест, майчинство и 

гледане на малко дете от бащата. 

 

Системата за здравно осигуряване възстановява разходите също за здравни 

услуги в частния сектор, по-специално част от таксите, заплащани на лекари 

извън системата, разходите за частни болнични и медицински грижи, 

включително зъболекарски услуги, лечение и физиотерапия, психологически 

прегледи и лабораторни тестове. 

 

Разходи за специални диетични препарати, предписвани при сериозни 

оплаквания и мехлеми, предписвани при кожни заболявания, също се 

възстановяват. 

 

Транспортни разходи, превишаващи потребителската такса с фиксиран размер, се 

възстановяват за съответното пътуване. Това може да включва посещения с цел 

лечение или посещения на пациента от специалисти. Транспортните разходи над 

определен годишен размер се възстановяват изцяло. 
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Как се осъществява достъпът до здравни грижи? 

Услуги на общественото здравеопазване 

Медицински услуги се извършват основно в обществени здравни центрове и 

болници. Тези основни здравни услуги са насочени предимно към местните 

пребиваващи лица. В здравните центрове работят основно общопрактикуващи 

лекари. Ако е необходимо даден пациент да бъде прегледан от специалист, 

общопрактикуващият лекар (работещ самостоятелно или в здравен център) ще го 

насочи към лекар в болница. При спешни случаи пациентът може да отиде 

директно в болницата, без да бъде насочен от общопрактикуващ лекар.  

 

Пациентите имат достъп до здравни центрове дори и извън тяхната община или 

място на пребиваване, ако пребивават в друга община редовно или дългосрочно 

например заради работа, развлечения, близък роднина или друга подобна 

причина. Пациентът трябва да уведоми здравния център в другата община за 

своите нужди от услуги най-малко три седмици преди първото посещение. Освен 

това той или тя трябва да има план за предоставяне на грижи, който се изготвя от 

здравния център в общината по местоживеене: в плана се определят услугите, 

които пациентът има право да получи в друг здравен център. Планът за 

предоставяне на услуги се изисква за услуги, които не са при спешни случаи. И 

все пак при спешни случаи също е възможно да се използват услуги във всяка 

община.  

 

В допълнение към това пациентът може да промени своето здравно заведение в 

общината по местоживеене или кооперативната област веднъж годишно. 

Пациентът трябва да уведоми за промяната както новото здравно заведение, така 

и старото, три седмици преди първото посещение. Възможно е също да се избере 

отдел за специализирани здравни грижи в така наречената област на отговорност, 

която е съставена от съседни болнични области. Пациентът избира отдела за 

специализирани здравни грижи в сътрудничество с лекаря, който издава 

препоръката за предоставяне на грижи. 

 

Спешното лечение се предоставя незабавно. За лечение, което не е спешно, има 

предписани максимални срокове на изчакване. Пациентите трябва да могат да се 

свържат пряко със здравните центрове в рамките на работното им време. 

Необходимото лечение често може да бъде преценено по телефона от здравен 

специалист, който не е лекар. Ако изглежда, че е необходимо посещение в 

здравния център, такова трябва да бъде организирано в срок от три дни след 

консултацията по телефона. Обикновено лечението, предоставено от здравния 

център, започва при първото посещение на пациента. Ако това не е възможно, 

такова трябва да бъде предложено в срок от три месеца. Пациенти, насочени към 

болница, трябва да бъдат прегледани в срок от три седмици от насочването им. 

Ако прегледът им покаже, че трябва да бъдат приети за лечение, те трябва да 

бъдат приети в срок от шест месеца. Деца и млади хора, нуждаещи се от 

психиатрично лечение, трябва да го получат в срок от три месеца. Всяко 

преценено като необходимо зъболекарско лечение трябва да се предостави 

своевременно, но при всички случаи в срок от шест месеца.  

 

Обикновено за лечение в здравен център пациентът ще трябва да заплати такса с 

фиксиран размер. Амбулаторните пациенти на болниците заплащат такса с 

фиксиран размер на консултация; лежащо болните заплащат такса с фиксиран 

размер на ден. Таксата при хирургична операция на амбулаторни пациенти също 
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е такса с фиксиран размер. За заболявания с дълъг период на лечение таксите в 

голяма степен се основават на дохода. 

 

Услуги, за които пациентът вече е платил определена сума за период от 12 

месеца, след това са безплатни. За краткосрочни грижи (по-малко от три месеца) 

за лежащо болни пациенти институцията може да изисква такса с фиксиран 

размер.  

 

Сметките за лечение могат да бъдат преразгледани, ако в срок от 14 дни от 

издаване на сметката пациентът се отнесе в писмена форма до здравната комисия 

към местния орган или съответстващата ѝ агенция или заведението, което е 

предписало лечението.  

 

Пациентът може да подаде оплакване до директора на съответния здравен център 

или болница относно всеки друг аспект от тяхното медицинско или болнично 

обслужване или свързано лечение, а също така и до компетентните надзорни 

органи. 

Здравно осигуряване 

Възстановяване се извършва въз основа на таблица със ставки и такси, 

определени от Институцията за социална сигурност. За лекарски такси 

възстановяването е в размер на 60 процента от стандартната такса. Цената за 

прегледите и леченията се възстановява в размер от 75 % от разходите, които 

надвишават предварителното заплащане съгласно таблица на таксите. На 

практика обаче възстановяването е по-малка част от действителните разходи.  

 

Зъболекарските такси, тестове, рецепти и пътни разходи се възстановяват по 

същия начин като лекарските. 

 

Здравното осигуряване покрива част или всички разходи за лекарства от списъка, 

предписвани от лекаря във връзка с лечението. Има три категории 

възстановяване. Възстановяването се изчислява на артикул като процент от 

разходите за фармацевтични продукти. Пациентът плаща определения дял от 

цената на лекарствата в специалната висока категория; за лекарствата в 

основната категория или специалната ниска категория няма потребителска такса. 

 

Основното възстановяване за лекарства с рецепта е 42 % от цената. За 

определени тежки заболявания и такива с дълъг период на лечение размерът на 

възстановяването е 72 или 100 процента, след приспадане на потребителската 

такса. Има годишен таван за разходите за фармацевтични продукти, платими от 

потребителя). След прехвърлянето му лицето заплаща само потребителска такса 

на артикул. 

 

Заявление за възстановяване на здравни разходи трябва да се подаде в срок от 

шест месеца след уреждане на сметката или лечението. 

В случай на възникване на спор по всякакви въпроси в областта на здравното 

осигуряване заявителят може да подаде жалба в Институцията за социална 

сигурност или компетентния фонд за осигуряване срещу трудова злополука, които 

ще проверят дали могат да бъдат направени корекции. Ако това не е възможно на 

тази инстанция, жалбата се отнася до апелативния съвет по социална сигурност; 

неговите решения също могат да бъдат обжалвани пред съда по социална 

сигурност. 
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Глава III: Парични обезщетения за болест 

Кога имате право на парични обезщетения за болест? 

Покрити са всички пребиваващи лица на възраст между 16 и 67 години, както и 

временно пребиваващите заети или самостоятелно заети лица, работещи във 

Финландия най-малко четири месеца. Правото на това обезщетение е приложимо 

девет работни дни след настъпване на заболяването (без да се включва денят на 

настъпване). Това обезщетение per diem се плаща за максимум 300 работни дни.  

Какво е покритието? 

Обезщетение за отпуск по болест 

Работодателят плаща пълната заплата през първите девет дни, ако трудовото 

правоотношение е продължило най-малко един месец. Ако трудовото 

правоотношение е по-кратко от един месец, се плащат 50 процента от заплатата. 

При колективните договори повечето работодатели плащат пълната заплата през 

първите от един до два месеца. 

Парично обезщетение за болест 

Дневният размер на паричното обезщетение за болест зависи от декларирания и 

удостоверен годишен доход на лицето или от основата на неговите/нейните 

приходи за полугодие. Обезщетението per diem нараства в съответствие с 

годишните доходи на лицето. 

 

Специално парично обезщетение за болест се изплаща на родител, който е 

отговорен за полагане на грижи и рехабилитация на свое дете на възраст под 

16 години, което е прието в болница. 

 

Обезщетението за болест е облагаем доход. Проверката на доходите взема 

предвид сумата на общите средства на двамата съпрузи. 

Помощ за рехабилитация 

Помощ за рехабилитация се изплаща през целия период на лечението, ако 

предназначението на това лечение е да позволи на пациентите да продължат или 

да възобновят своята заетост или да се включат в пазара на труда. Като общо 

правило, размерът на тази помощ е фиксиран по същия начин, както размерът на 

обезщетението за болест per diem. 

Как се осъществява достъпът до парични обезщетения за болест? 

Заявленията за обезщетение за болест се адресират до местния офис на 

Институцията за социална сигурност или фонда за осигуряване срещу трудова 

злополука. 

 

Заявленията за рехабилитация и помощ за рехабилитация следва да бъдат 

адресирани до местния офис на Институцията за социална сигурност. С 
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изключение на услугите по избор, решенията относно преквалификация и 

рехабилитация могат да бъдат оспорвани със заявление до апелативния съвет за 

социална сигурност; жалби срещу неговите решения могат да бъдат подавани в 

съда по социална сигурност. 
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Глава IV: Обезщетения за майчинство и бащинство 

Обезщетения за майчинство и бащинство 

Право имат всички пребиваващи лица. Освен това временно пребиваващите заети 

или самостоятелно заети лица, работещи във Финландия най-малко четири 

месеца, незабавно получават покритие. 

 

Както майката (обезщетение за майчинство, äitiysraha, и помощ за отглеждане на 

дете, vanhempainraha), така и бащата (помощ за гледане на малко дете от 

бащата, isyysraha, и помощ за отглеждане на дете, vanhempainraha) трябва да са 

пребивавали във Финландия най-малко 180 дни непосредствено преди очакваната 

дата на раждане.  

 

За право на обезщетения в натура не се изисква квалифициращ период. 

Какво е покритието? 

Обезщетение за майчинство се плаща на майката за първите 105 дни. Правото на 

обезщетение за майчинство е приложимо от 30 до 50 работни дни преди 

преценената дата на раждане. Помощ за отглеждане на дете се плаща през 

следващите 158 работни дни. Тя може да се плаща на майката или на бащата, ако 

той избере да остане в къщи да се грижи за детето, но не и на двамата 

едновременно. Осиновителите също имат право на помощ за отглеждане на дете, 

ако осиновеното дете е на възраст под седем години.  

 

Жените имат право на специална компенсация по време на бременност, ако 

химично вещество или радиация или заразна болест, свързана с тяхната работа 

или работно място, е опасна за развитието на плода или за бременността. Това не 

се прилага, ако е възможно лицето да бъде прехвърлено на друга длъжност.  

 

След раждането бащата може да кандидатства за помощ за гледане на малко дете 

от бащата и отпуск за максимум 18 работни дни, който да бъде взет на четири 

пъти през периода на изплащане на обезщетение за майчинство и помощ за 

отглеждане на дете. Правото на помощ за гледане на малко дете от бащата се 

продължава за допълнителни от 1 до 12 работни дни, ако бащата е взел помощ за 

отглеждане на дете в рамките на последните 12 работни дни от периода за помощ 

за отглеждане на дете. 

 

Обезщетение за майчинство и помощ за отглеждане на дете се плащат в същия 

размер като обезщетението за болест per diem. Родителите на дете на възраст под 

16 години, което преминава лечение или следва програма за преквалификация в 

болница или, в определени случаи, у дома, може да имат право да получават 

специална помощ за грижа за дете. Тази помощ по правило се изплаща за общо 

60 работни дни на дете и на календарна година. Размерът на тази специална 

помощ за грижа за дете е същият като на обезщетението per diem. 

Размер на обезщетенията 

Обезщетението per diem се увеличава според годишните доходи на лицето. 

Минимално парично обезщетение е определено. 
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Обезщетения в натура 

Медицинските прегледи в здравни центрове за женски и детски консултации по 

време на бременността и след това са безплатни. 

Как се осъществява достъпът до обезщетения за майчинство и 

бащинство? 

Заявленията за тези обезщетение се адресират до местния офис на Институцията 

за социална сигурност или фонда за осигуряване срещу трудова злополука. 

Заявлението за обезщетение за майчинство трябва да се подаде два месеца преди 

преценената дата на раждане, а за помощ за гледане на малко дете от бащата — 

два месеца преди желаната начална дата. Заявленията за помощ за отглеждане 

на дете трябва да се подадат един месец преди желаната начална дата. 

 

В случай на възникване на спор по всякакви въпроси, свързани с помощите за 

отглеждане на дете, заявителят може да подаде жалба в Институцията за 

социална сигурност или компетентния фонд за осигуряване срещу трудова 

злополука, които ще проверят дали могат да бъдат направени корекции. Ако това 

не е възможно на тази инстанция, жалбата се отнася до апелативния съвет по 

социална сигурност; неговите решения също могат да бъдат обжалвани пред съда 

по социална сигурност. 
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Глава V: Обезщетения за инвалидност 

Кога имате право на обезщетения за инвалидност? 

В основната си част обезщетенията за инвалидност са елемент на пенсионната 

схема. 

 

Във Финландия има двойна система:  

▪ осигурителна система (законово установена свързана с дохода пенсия, 

Työeläke), финансирана с вноски, покриващи всички икономически активни 

лица (служители, самостоятелно заети лица, фермери) на възраст между 18 и 

68 години; 

▪ универсална система, финансирана от данъци (национална пенсия, 

Kansaneläke и гарантирана пенсия, Takuueläke), гарантираща минимална 

пенсия на всички пребиваващи лица на възраст между 16 и 65 години. 

 

Пенсионните схеми са интегрирани и когато законово установената свързана с 

дохода пенсия превиши определен таван, не се изплаща национална пенсия или 

гарантирана пенсия. 

 

За да имате право на националната пенсия или на гарантирана пенсия, се 

изискват три години пребиваване след достигане на 16-годишна възраст. Ако 

човек не е живял във Финландия в продължение на три години, периодите на 

пребиваване в други страни членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и 

Швейцария също са взети под внимание. Въпреки това, винаги се изисква една 

година на пребиваване във Финландия. 

 

За работници и служители правото на законово установена свързана с дохода 

пенсия не е предмет на квалифициращ период. Самостоятелно заетите лица 

трябва да имат завършен период на самостоятелна заетост от най-малко четири 

месеца.  

 

При националната, както и при свързаната с дохода система, обезщетенията могат 

да бъдат под различни форми: 

▪ Пенсия за инвалидност се отпуска на осигурено лице, което е загубило своята 

работоспособност поради заболяване, от което преценената продължителност 

на неработоспособността е най-малко една година, или поради трайно 

увреждане или травма. За да получите пенсия за инвалидност в обхвата на 

свързаната с дохода система, трябва да сте загубили най-малко 3/5 от вашата 

работоспособност (2/5 за частична пенсия за инвалидност). При националната 

пенсионна схема изискването е загуба на работоспособност от най-малко 3/5 

(не се изплаща частична пенсия). От 60-годишна възраст нататък се прилагат 

по-леки критерии за пенсия за инвалидност.  Лица на възраст под 20 години 

не могат да получат пенсия, докато се оценят изгледите за тяхната 

рехабилитация. Пенсията за инвалидност по правило се плаща след като 

лицето е получавало обезщетение за болест за период от около 300 дни; 

▪ Помощта за рехабилитация се плаща, когато съществува вероятност 

състоянието на работника, дължащо се на недостатъчност или заболяване, да 

се подобри в резултат на грижи или преквалификация. Това обезщетение 
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зависи от провеждането на лечение или програма за преквалификация от 

бенефициента. 

Какво е покритието? 

Пенсия за инвалидност 

Пенсията за инвалидност е платима от края на максималния период на изплащане 

на обезщетение за болест (300 дни) докато са спазени условията, до момента, от 

който може да се получава пенсия за старост (63-годишна възраст за свързана с 

дохода пенсионна схема и 65-годишна възраст за национална пенсионна схема). 

 

При свързаната с дохода схема пенсията за инвалидност се изчислява, като се 

взема предвид, при определени условия, периодът между възникването на риска 

и пенсионната възраст. Компенсацията, изплащана за този бъдещ период, по 

принцип се определя въз основа на възнагражденията и заплатите през 

последните пет години, предхождащи възникването на риска (референтен 

период). Този референтен период отчита само законово установения базов доход, 

приложим съгласно финландското пенсионно законодателство. Частичната пенсия 

за инвалидност е 50 процента от пълната пенсията за инвалидност. 

 

При националната пенсионна схема размерът на обезщетението зависи от срока 

на пребиваване във Финландия, семейното положение и размера на другите 

пенсии, придобити чрез трудова дейност. Пълният размер се изплаща, ако лицето 

е пребивавало във Финландия през 80 процента от времето след достигане на 16-

годишна възраст и преди началото на пенсията. В останалите случаи пенсията се 

съобразява с продължителността на пребиваването. Над определен таван 

размерът на пенсията се намалява с 50 процента от размера на законово 

установената свързана с дохода пенсия и други пенсии от Финландия и от 

чужбина. 

Гарантирана пенсия 

Жител, който получава пълна пенсия за инвалидност, има право на гарантирана 

пенсия, ако неговият/ нейният общ брутен пенсионен доход е по-нисък от пълния 

размер на гарантираната пенсия. Също така имигрантите (т.е. жителите, които 

нямат право на национална пенсия), които не получават национална пенсия, 

могат да получават гарантирана пенсия, ако са над 16 годишна възраст и имат 

увреждане по смисъла на Закона за националните пенсии. 

 

Размерът на гарантираната пенсия зависи от всеки друг пенсионен доход, който е 

възможно човек да получава от Финландия или чужбина. Другият пенсионен 

доход се приспада от пълня размер на гарантираната пенсия. Гарантираната 

пенсия не се намалява от печалба, капиталови доходи или активи. Размерът ѝ 

също така не се влияе от помощи за грижи за пенсионери, помощи за 

домакинството за пенсионери или помощи за неформални грижи. 

Помощ за рехабилитация 

Преди да отпусне пенсия за инвалидност, пенсионният доставчик трябва да се 

увери, че изгледите за заявителя са проучени.  

  

Доставчикът плаща помощ за рехабилитация за месеците, през които осигурените 

лица не могат да упражняват възмездна заетост, тъй като преминават 
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професионална рехабилитация. Тези, които вече получават пенсия, получават 

увеличение на размера на пенсията  през периода на рехабилитация. 

 

Помощта за рехабилитация се плаща за определен период. 

 

При свързаната с дохода схема размерът на помощта за рехабилитация се равнява 

на пълната пенсия за инвалидност плюс надбавка за рехабилитация от 

33 процента за периодите на активна рехабилитация. 

 

При националната пенсионна схема помощта за рехабилитация се равнява на 

75 процента от дохода и се изплаща след период на изчакване от 1 или 1+9 дни. 

Тя е платима, когато периодът на рехабилитация продължава повече от 30 дни. 

Помощта за рехабилитация е с 10 процента над размера на националната пенсия 

на пенсионера, а разходите за услуги за рехабилитация се покриват изцяло. 

Други обезщетения за инвалидност 

Тук се включват: 

▪ помощ за грижи (Eläkettä saavan hoitotuki), която представлява обезщетение, 

платимо на пенсионери, с три различни ставки, в зависимо от нуждата от 

помощ или за да се компенсират разходите за грижи по домовете или други 

специални разходи, произтичащи от заболяване или травма; 

▪ помощ за инвалидност (16 vuotta täyttäneen vammaistuki), платима на лица на 

възраст между 16 и 64 години, които не получават пенсия и чието здраве е 

влошено поради заболяване или травма, и която трябва да компенсира 

трудностите, необходимите услуги и т.н. Размерът зависи от степента на 

увреждане, необходимостта от помощ и допълнителните разходи. 

▪ помощ за жилищни разходи за пенсионери (Eläkkeensaajan asumistuki), 

която може да бъде отпусната на пенсионери, пребиваващи във 

Финландия. Размерът съответства на доходите и жилищните разходи на 

пенсионера, както и на някои други фактори. 

Как се осъществява достъпът до обезщетения за инвалидност? 

Заявления трябва да се подадат в съответния пенсионен доставчик. 

 

Степента на инвалидност се определя във връзка с вашето здравословно 

състояние. Оценката взема под внимание не само медицинските доклади, а сред 

другите неща също и нивото на вашето образование, професионалния ви опит, 

възрастта и вероятността за намиране на работа. 

 

Помощта за рехабилитация може да бъде спряна, ако настъпи промяна във вашата 

работоспособност или ако откажете лечение с цел рехабилитация без основателна 

причина. 

 

При свързаната с дохода схема пълната пенсия за инвалидност и пълната помощ 

за преквалификация могат да бъдат преобразувани в частична пенсия за 

инвалидност и частична помощ за преквалификация, ако има промяна във вашата 

работоспособност и доходи. 

 

В случай на спорове, произтичащи от всеки въпрос, свързан с обезщетенията за 

инвалидност, заявителят може да подаде жалба към пенсионни фондове, който ще 

обмисли възможността за корекция. Ако това не е възможно на това ниво, 
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жалбата е пренасочена към социално-осигурителния апелативен съвет или към 

свързаните с дохода пенсионен апелативен съвет. Решенията на апелативните 

съвети могат допълнително да бъдат обжалвани пред съд за социално 

осигуряване. 
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Глава VI: Пенсии и обезщетения за старост 

Кога имате право на обезщетения за старост? 

Финландия има две пенсионни системи: законово установената свързана с дохода 

пенсионна схема и националната пенсионна схема (включително гарантираната 

пенсия, Takuueläke).. Свързаната с дохода пенсионна схема предоставя свързани 

с дохода пенсии, основани на осигуряване, докато националната пенсионна схема 

отпуска минимални пенсии на базата на пребиваване. 

 

Заедно тези две пенсии формират общата законово установена пенсия. Те са 

интегрирани и когато законово установената свързана с дохода пенсия превиши 

даден таван, не се изплаща национална пенсия, нито гарантирана пенсия.  

 

При пенсионните схеми, свързани с дохода, е възможно пенсиониране преди 

достигане на възраст 63 и 68 години.  

 

Свързаните с дохода пенсии в частния сектор се управляват от около 30  

пенсионни доставчици. Ако лицето е обхванато от няколко различни закона за 

пенсиите (т.e. е имало различни пенсионни доставчици), последният пенсионен 

доставчик отпуска и изплаща цялата пенсия.  

 

Лица над 65-годишна възраст, които пребивават във Финландия или друга 

държава от ЕС, имат право на национална пенсия за старост и гарантирана 

пенсия. Финландските граждани и гражданите на други държави от ЕС трябва да 

са живели във Финландия най-малко три години след достигане на 16-годишна 

възраст. Ако човек не е живял във Финландия в продължение на три години, 

периодите на пребиваване в други страни членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, 

Норвегия и Швейцария също са взети под внимание. Въпреки това, винаги се 

изисква една година на пребиваване във Финландия. 

 

В рамките и на свързаните с дохода, и на националните схеми бенефициентите 

могат да кандидатстват за ранно пенсиониране по всяко време след достигане на 

62-годишна възраст, като в този случай размерът на пенсията се намалява 

респективно с 0,6 процента или 0,4 процента за всеки месец между ефективното 

им пенсиониране и законово установената пенсионна възраст. Отпускането на 

пенсията за старост може също да бъде отложено след обичайната възраст, като в 

този случай пенсията, платима в крайна сметка, се увеличава пропорционално.  

Какво е покритието? 

Законово установена свързана с дохода пенсия 

При свързаната с дохода пенсионна система периодите, които се вземат предвид 

за пенсия за старост, са годините служба между 18-годишна и 68-годишна 

възраст. 

 

Пенсиите се изчисляват въз основа на годишното възнаграждение или, за 

самостоятелно заетите лица, въз основа на консолидираните годишни доходи. 

Правото нараства с възрастта със следните коефициенти: 
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▪ 1,5 процента от 18-годишна до 52-годишна възраст; 

▪ 1.9 процента от 53-годишна до 62-годишна възраст; 

▪ 4,5 процента от 63-годишна до 68-годишна възраст. 

 

Ако продължите да работите, след като започнете да вземате пенсия, или ако 

след пенсиониране отново започнете работа, годишното ви право на пенсия от 

тази заетост е 1,5 процента на година. Правото на пенсия се увеличава също в 

резултат на компенсациите, изплащани като зависещи от вноски 

социалноосигурителни обезщетения (например обезщетение за болест). 

 

Образование, завършващо с диплома, и периодите на грижи за деца, за деца до 3 

години, генерират увеличение в свързаната с дохода пенсия, което се финансира 

от държавата. 

Национална пенсия 

Националната пенсия за старост е обвързана с пенсията: над определено 

равнище на пенсионния доход такава не се изплаща. Това засяга пенсии, 

изплащани от Финландия или всяка друга държава, и формите на постоянна 

компенсация, които са приравнени към пенсия. Пенсиите, изплащани съгласно 

Регламент (ЕО) № 883/2004, които се основават на осигуряването на същото лице 

и се изплащат от друга държава-членка, не се разглеждат като доход. 

 

Размерът на националната пенсия зависи също от продължителността на 

пребиваване във Финландия в периода между 16-годишна и 65-годишна възраст. 

За пълна пенсия  е необходим минимум от 40 години пребиваване. Ако годините 

на пребиваване са по-малко от 80 процента от времето между 16-годишна и 65-

годишна възраст, пенсията се коригира пропорционално на продължителността на 

пребиваване.  

Пенсията може да включва добавка за зависимо дете. 

Като допълнение, има редица други специални добавки за пенсионери за 

старост: 

▪ помощ за грижи (Eläkettä saavan hoitotuki), която представлява обезщетение, 

платимо на пенсионери, с три различни ставки, в зависимо от нуждата от 

помощ или за да се компенсират разходите за грижи по домовете или други 

специални разходи, произтичащи от заболяване или травма; 

▪ помощ за жилищни разходи за пенсионери (Eläkkeensaajan asumistuki), която 

може да бъде отпусната на пенсионери, пребиваващи във Финландия, и чийто 

размер съответства на доходите и жилищните разходи на пенсионера, както и 

на някои други фактори. 

Гарантирана пенсия 

Жител, който получава пенсия за старост, има право на гарантирана пенсия, ако 

неговият/ нейният общ брутен пенсионен доход е по-нисък от пълния размер на 

гарантираната пенсия. Също така имигрантите (т.е. жителите, които нямат право 

на национална пенсия), които не получават национална пенсия, могат да 

получават гарантирана пенсия, щом навършат 65 годишна възраст. 

 

Размерът на гарантираната пенсия зависи от всеки друг пенсионен доход, който е 

възможно човек да получава от Финландия или чужбина. Другият пенсионен 

доход се приспада от пълня размер на гарантираната пенсия. Гарантираната 
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пенсия не се намалява от печалба, капиталови доходи или активи. Размерът ѝ 

също така не се влияе от помощи за грижи за пенсионери, помощи за 

домакинството за пенсионери или помощи за неформални грижи. 

 

Как се осъществява достъпът до обезщетения за старост? 

Заявлението трябва да бъде подадено към съответния доставчик на пенсия. 

Финландският център за пенсиите (Eläketurvakeskus, ETK) е централният орган на 

схемата, свързана с доходите. Публичният сектор има собствени пенсионни 

доставчици, Кева. Националните пенсии и гарантираните пенсии се 

администрират от Институцията за социална сигурност (Kansaneläkelaitos, Kela). 

 

В случай на спорове, произтичащи от всеки въпрос, свързан с обезщетенията за 

старост, заявителят може да подаде жалба към пенсионни фондове, който ще 

обмисли възможността за корекция. Ако това не е възможно на това ниво, 

жалбата е пренасочена към социално-осигурителния апелативен съвет или към 

свързаните с дохода пенсионен апелативен съвет. Решенията на апелативните 

съвети могат допълнително да бъдат обжалвани пред съд за социално 

осигуряване. 
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Глава VII: Обезщетения за преживели лица 

Кога имате право на обезщетения за преживяло лице? 

Както при другите типове обезщетения (обезщетения и инвалидност), във 

Финландия има двойна система: от една страна, свързана с дохода пенсия, 

основана на осигуряване, а от друга страна, данъчно финансирана и основана на 

вноски универсална система, осигуряваща минимална пенсия. 

 

Преживелият съпруг (включително преживелият партньор при регистрирано 

партньорство), разведен съпруг, в случай че той/тя е имал/а право на издръжка 

преди смъртта (това се отнася само за държавната пенсия, зависеща от доходите) 

и децата (собствени деца; приемни деца на починалия или на преживелия съпруг; 

дете, за което починалият е плащал издръжка; дете, което е живяло в 

домакинството на починалия, ако той е бил женен за родител на детето), имат 

право на обезщетение. 

 

И при двете схеми пенсията за вдовец/вдовица бива спряна, ако преживелият 

съпруг сключи нов брак преди достигане на 50-годишна възраст. В този случай 

лицето получава компенсация с фиксиран размер, равняваща се на тригодишна 

пенсия.  

Свързана с дохода пенсия 

При всички случаи преживелият съпруг има право на  пенсия за вдовец/вдовица, 

ако от брака е родено дете. Ако двойката няма деца: 

▪ към момента на смъртта преживелият съпруг трябва да бъде на най-малко 50-

годишна възраст, или 

▪ преживелият съпруг трябва да е получавал пенсия за инвалидност най-малко 

три години. 

 

Също така бракът трябва да е сключен преди преживелият съпруг да е достигнал 

50-годишна възраст и неговата продължителност да е най-малко пет години. 

Условията са по-леки за преживял съпруг, който няма деца и е роден преди 1 юли 

1950 г. 

Национална пенсия 

Пенсия за вдовец/вдовица е платима, ако: 

▪ бракът е сключен преди починалият да е достигнал 65-годишна възраст; 

▪ преживелият съпруг е на възраст под 65 години и не получава национална 

пенсия; 

▪ починалият е пребивавал във Финландия три години след достигане на 16-

годишна възраст; 

▪ преживелият съпруг пребивава във Финландия или друга държава от ЕС; 

▪ преживелият съпруг има дете от починалия. Ако от брака няма дете, пенсията 

може да се изплаща, само ако преживялото лице е било на възраст над 

50 години към момента на смъртта и на възраст под 50 години към момента на 

сключване на брака и бракът е продължил най-малко пет години. 
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Бенефициентът трябва да отговаря на всички тези квалифициращи условия. 

Какво е покритието? 

Законово установена свързана с дохода пенсия 

Пенсията за вдовец/вдовица е между 17 и 50 процента от пенсията на 

починалия, в зависимост от това колко деца имат право на пенсия за дете. 

Пенсията се равнява на пенсията на починалия, когато бенефициентите са вдовец 

или вдовица и две деца. Ако починалото лице не е пенсионирано към момента на 

смъртта, пенсията за преживяло лице се изчислява въз основа на пенсията за 

инвалидност, на която би имал право починалият към момента на смъртта. 

Пенсията за вдовец/вдовица се интегрира с неговата/нейната собствена пенсия 

(или очакваната такава). Ако тя е по-висока от определен размер, пенсията за 

вдовец/вдовица се намалява съответно. След това пенсията за преживяло лице се 

изчислява по следната формула: 50 процента от пенсията на починалото лице – 

50 процента (пенсия за вдовец/вдовица – основен размер). 

 

В случай на разведен бивш съпруг, пенсията на съпруга се разделя. Частта, 

платима на бившия съпруг, зависи от размера на издръжката, която той/тя 

получава като част от споразумението за развод. 

 

Пенсия за сираци може да се плаща на деца на възраст под 18 години. Пенсията 

е между 33 и 83 процента от пенсията на починалия, в зависимост от това колко 

деца имат право на пенсия за дете.  

Национална пенсия 

За първите шест месеца съпругът получава първоначалната пенсия, която е 

фиксирана месечна сума (коригиран съобразно продължителността на 

пребиваване на починалия във Финландия). След тези шест месеца пенсията за 

вдовец/вдовица бива продължена, ако преживелият съпруг поддържа дете на 

възраст под 18 години,  в базисния размер и средства като добавка. Ако няма 

дете, базисният размер не може да бъде платен.  

 

Пенсия за сираци се изплаща на дете, което е загубило един или двама 

родители, което е на възраст под 18 години и пребивава във Финландия или в 

друга държава от ЕС. Пенсия за сираци може да бъде изплащана до 21-годишна 

възраст, ако бенефициентът провежда редовен курс на образование. Деца, които 

са загубили двама родители, получават две отделни пенсии. 

 

Пенсията за сираци винаги включва основна сума и може да включва добавка. 

Размерът на тази добавка зависи от другите пенсии за преживели лица, плащани 

на децата. Децата на възраст между 18 и 20 години получават само основната 

сума. 

Как се осъществява достъпът до обезщетения за преживели лица? 

Заявлението трябва да бъде подадено към съответния доставчик на пенсия. 

Финландският център за пенсиите (Eläketurvakeskus, ETK) е централният орган на 

схемата, свързан с приходите. Публичният сектор има собствени пенсионни 

доставчици, Кева. Националните пенсии се администрират от Институцията за 

социална сигурност (Kansaneläkelaitos, Kela).  
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В случай на спорове, произтичащи от всеки въпрос, свързан с обезщетенията за 

преживели, заявителят може да подаде жалба към пенсионни фондове, който ще 

обмисли възможността за корекция. Ако това не е възможно на това ниво, 

жалбата е пренасочена към социално-осигурителния апелативен съвет или към 

свързаните с дохода пенсионен апелативен съвет. Решенията на апелативните 

съвети могат допълнително да бъдат обжалвани пред съд за социално 

осигуряване. 
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Глава VIII: Обезщетения при трудови злополуки и 
професионални болести 

Кога имате право на обезщетения за трудови злополуки и 
професионални болести? 

Компенсациите за трудови злополуки и професионални болести се предоставят 

главно чрез задължителното осигуряване за трудова злополука. Осигурените лица 

имат право на компенсация за икономическа загуба поради трудова злополука 

или професионална болест. Осигуряването за трудова злополука се управлява от 

частни застрахователни дружества. Застрахователните дружества не могат да 

откажат да издадат и поддържат застраховка за трудова злополука, която е 

заявена по правилен начин.  

 

Самостоятелните селскостопански работници са обхванати от осигуряване за 

трудова злополука от Институцията за социална сигурност на земеделските 

стопани. Компенсацията за длъжностни лица и държавни служители се плаща от 

държавната хазна. 

 

Работодателите са задължени да осигуряват всички работници, които наемат за 

повече от 12 календарни дни през всяка година. Работниците, претърпели 

злополука, имат право на законово обезщетение за трудова злополука, дори ако 

работодателят не е спазил или не е обвързан с такова задължение. Федерацията 

на институциите за осигуряване за злополука (FAII) е отговорна за разглеждане 

на заявленията и за изплащане на обезщетения.  

 

Съгласно закона относно осигуряването за трудова злополука правото на 

обезщетение е свързано с наличието на трудово правоотношение в публичния или 

частния сектор. Тази осигуровка покрива трудови злополуки и професионални 

болести. Трудова злополука е всяка злополука, която сполети работници в 

процеса на тяхната работа или при обстоятелства, свързани с нея, при пътуване 

към или връщане от работното място или по повод на задача или поръчение, 

възложени от работодателя. Професионална болест означава заболяване, което 

вероятно се дължи предимно на физически, химически или биологически 

фактори, свързани с извършената работа по време на период на заетост. 

 

Всички работници с трудови договори в публичния или частния сектор са 

осигурени, с изключение на членовете на семейството на работодателя и 

ръководителите на дадено дружество, които, индивидуално или заедно с 

членовете на своето семейство, притежават повече от половината от бизнеса. По 

принцип студентите на стаж също са осигурени. Като общо правило, 

осигуряването за трудова злополука покрива също и работници, които са 

командировани в чужбина.  

 

Въпреки че задължителното осигуряване за трудова злополука не покрива 

работодатели и техните семейства, както и гореописаните ръководители, те имат 

право по закон да предприемат доброволно осигуряване за трудова злополука, 

което предоставя същите обезщетения, както задължителната схема.  
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Какво е покритието? 

Задължителното осигуряване за трудова злополука покрива обезщетения за 

основно медицинско обслужване и загуба на доход. В случай на временна 

неработоспособност се изплащат обезщетения per diem за максимум една година. 

През първите четири седмици след злополуката размерът се равнява на 

обезщетението за болест, след това той е 1/360-та от годишното възнаграждение 

на лицето. Като цяло годишното възнаграждение се определя въз основа на 

дохода към момента на злополуката. 

 

Ако злополуката доведе до загуба на работоспособност, която продължи повече 

от една година, на работника се плаща пенсия за трудова злополука. За пълна 

инвалидност размерът на тази пенсия е 85 процента от годишното 

възнаграждение до достигане на 65-годишна възраст, а след това — 70 процента 

от годишното възнаграждение.  

 

В случай на частична неработоспособност може да се плащат намалени помощи 

per diem и частична пенсия за трудова злополука. Това обезщетение и тази 

пенсия е са облагаеми доходи. Възстановените суми за медицинско обслужване не 

са облагаеми.  

 

Ако нараняване поради трудова злополука или професионално заболяване 

премине в постоянна обща инвалидност, застрахованият има право на 

обезщетение за неудобство. Различни наранявания и заболявания са групирани в 

20 категории хора с увреждания, според тяхната сериозност, въз основа на 

решение от Министерството на социалните въпроси и здравеопазването. Това е 

необлагаемо обезщетение. В случай на смърт на съсловието на починалото лице, 

или тези, които са полагали грижи на погребалните разходи се плаща помощ за 

разходи за погребение и пенсия във връзка със смърт на преживелия съпруг и на 

всички деца на възраст под 18 години или на възраст до 25 години, ако те са 

редовни студенти. Пенсиите за преживели лица са облагаем доход.  

 

Осигуряването за трудова злополука покрива също разходите за медицинска 

преквалификация и професионална рехабилитация. По принцип 

предназначението на преквалификацията е да позволи на работниците да 

извършват подходяща работа срещу заплащане и да подпомогне тяхната 

независимост в условията на всекидневния живот. Осигурено е възстановяване на 

обоснованите разходи за преквалификация или рехабилитация и за загуба на 

доход, предимно под формата на пенсия за трудова злополука.  

Как се осъществява достъпът до обезщетенията за трудови 
злополуки и професионални болести? 

В случай на злополука работниците трябва незабавно да информират своя 

работодател, който ще им даде удостоверение за осигуряване, което се изисква от 

доставчика на осигуряване за трудова злополука, който след това поема 

разходите за лечение и лекарства, предписани от лекаря. Работодателят трябва 

да съобщи злополуката на доставчика на осигуряване, за да може да започне 

процедурата за обезщетяване.  

  

 

В случай на спорове, произтичащи от всеки въпрос, свързан с обезщетенията за 

трудова злополука или професионално заболяване, заявителят може да подаде 
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жалба към пенсионни фондове, който ще обмисли възможността за корекция. Ако 

това не е възможно на това ниво, жалбата е пренасочена към социално-

осигурителния апелативен съвет или към свързаните с дохода пенсионен 

апелативен съвет. Решенията на апелативните съвети могат допълнително да 

бъдат обжалвани пред съд за социално осигуряване. 

 



 
 

Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване 
Вашите права на социална сигурност във Финландия 

Юли 2012 г.  27 

 

 

Глава IX: Семейни обезщетения 

Кога имате право на семейни обезщетения? 

Помощи за деца се изплащат за всички деца, пребиваващи във Финландия, на 

възраст до 17 години. 

 

Всяка жена, която пребивава във Финландия, бременна е най-малко 154 дни и е 

преминала медицински преглед през първите четири месеца от бременността, има 

право на помощ за майчинство. Родители, които са осиновили дете на възраст под 

18 години, също имат право на това обезщетение.  

 

Като алтернатива на центровете за дневни грижи, предоставяни от местните 

органи, семейство с дете на възраст под три години може да избере помощ за 

грижа за дете. В този случай всички останали деца в предучилищна възраст в 

семейството също имат право на обезщетението.  

Какво е покритието? 

Помощи за деца 

 

Процентът на детски надбавки се влияе от броя на допустимите деца в 

семейството. Помощта на детето се увеличава за всяко дете в семейство с един 

родител. Детски обезщетения не са облагаеми. 

Помощ за майчинство 

Помощ за майчинство се предоставя, по преценка на майката, като парично 

плащане или в натура, под формата на „кошница“ с облекло за деца и продукти 

за грижи за деца. Помощта за майчинство е необлагаем доход. 

Помощи за грижи за деца 

Помощта за грижи за деца по домовете се предоставя на семейства, които вместо 

да се ползват от дневните грижи, осигурени от общините, се грижат за своите 

деца на възраст под три години у дома или по друг начин. Помощта се състои от 

основна част, увеличение за братя/сестри и  основана на проверка на дохода 

добавка. 

 

Частна помощ за грижа за дете се плаща, когато семейството урежда грижите за 

детето на частни начала. В допълнение към основния размер може да се плаща 

основана на проверка на дохода добавка Помощта се плаща директно да 

доставчика на грижи. 

 

Частична помощ за грижа за дете се плаща на родител, който има дете на възраст 

под три години, или през първите две учебни години на детето, и който е намалил 

работното си време на най-много 30 часа на седмица. 
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Как се осъществява достъпът до семейни обезщетения? 

Заявленията за помощи за деца се адресират до местния офис на Институцията за 

социална сигурност. Жалби срещу решения на Институцията за социална 

сигурност могат да бъдат подавани до съвета за социална сигурност; жалби срещу 

негови решения могат да бъдат подавани в апелативния съд по социална 

сигурност.  

 

Заявления за помощ за майчинство трябва да се подават в местния офис на 

Институцията за социална сигурност най-малко два месеца преди преценената 

дата на раждане. Осиновителите трябва да подават заявления преди детето да 

навърши една година.  

 

Заявление за помощ за майчинство може да се подаде едновременно със 

заявленията за обезщетение за майчинство, помощ за гледане на малко дете от 

бащата, помощ за отглеждане на дете и  помощи за дете. 
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Глава X: Безработица 

Кога имате право на обезщетения за безработица? 

Обезщетенията за безработица се формират от свързана с дохода помощ, основна 

помощ и подкрепа на пазара на труда. Повечето служители са обхванати от фонд 

за безработица за техния сектор, като в този случай те имат право на свързана с 

дохода помощ. Помощта се изплаща от фонда за безработица. Основната помощ и 

подкрепата на пазара на труда се изплащат от Институцията за социална 

сигурност (Kansaneläkelaitos, Kela). 

 

За да имате право на обезщетение за безработица от който и да е вид, вие 

трябва: 

▪ да е безработен не по собствено желание; 

▪ да не работите; 

▪ да сте работоспособни;  

▪ да сте регистрирани като търсещи работа; 

▪ да сте на разположение на службата по труда; и 

▪ да пребивавате във Финландия. 

Осигуряване за безработица 

Основната помощ се изплаща на безработни лица на възраст между 17 и 64 

години, които търсят работа и които са работили общо 34 седмици през 

последните 28 месеца, преди да станат безработни. Самостоятелно заетите лица 

трябва да са работили през 18 от общо 48 месеца, предхождащи непосредствено 

загубата на работа, и тази дейност трябва да е имала определен обхват.  

 

За свързани с дохода помощи се прилагат същите възрастови ограничения и 

квалифициращи периоди, но последните трябва да са изпълнени, докато лицето е 

членувало във фонд за осигуряване за безработица. Присъединяването към фонд 

за осигуряване за безработица е доброволно.  

Подкрепа на пазара на труда 

Лица на възраст между 17 и 64 години, които пребивават във Финландия, 

безработни са и или нямат право на обезщетение за безработица, или са 

изчерпали своето право, имат право на подкрепа на пазара на труда. Лица на 

възраст между 17 и 24 години имат право на това обезщетение през периода на 

участие в мерките за насърчаване на заетостта (изпробване на работа, стаж, 

обучение или рехабилитация от службата по заетостта). 

 

Лицата, които за пръв път се включват на пазара на труда, подлежат на 

петмесечен обучителен период. Това не се отнася за тези, които са посещавали 

професионални училища. 
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Какво е покритието? 

Осигуряване за безработица 

Основни и свързани с дохода помощи за безработни се изплащат на безработни 

работници, които са регистрирани в агенция по заетостта за най-малко седем дни 

в осем поредни седмици. 

 

Помощите се изплащат пет дни в седмицата за максимум 500 работни дни. 

 

Застаряващите безработни лица, които отговарят на условието относно 

предишната заетост, имат право на увеличена помощ при безработица. 

Размер на обезщетенията 

Основната помощ за безработица (peruspäiväraha) е обезщетение с фиксиран 

размер на ден от седмицата. 

 

Размерът на свързаните с дохода помощи съответства на сбора на основната 

помощ и 45 процента от разликата между дневното възнаграждение и основната 

помощ. Ако месечното възнаграждение превишава 105-кратния размер на 

основната помощ, размерът е 20 процента от разликата. При определени условия 

свързаният с дохода компонент се увеличава.  

 

Подкрепа на пазара на труда 

 

Подкрепа на пазара на труда се изплаща на безработни работници, които са 

регистрирани към агенция по заетостта за най-малко пет дни в осем поредни 

седмици. 

 

Подкрепата на пазара на труда е основана на проверка на дохода сума, 

равняваща се на основното обезщетение за безработица. Проверката на доходите 

взема предвид собствения общ доход на лицето и частта от дохода на съпруга или 

родителите, превишаваща определен таван.  

 

Подкрепа на пазара на труда се плаща без проверка на доходите 180 дни след 

изплащането на обезщетение за безработица за максималния срок от 500 дни, по 

време на участие в мерки за насърчаване на заетостта, както и на някои по-

възрастни безработни лица. 

 

Подкрепа на пазара на труда може да се плаща за неограничен период. 

Как се осъществява достъпът до обезщетения за безработица? 

Заявленията за основна помощ и за подкрепа на пазара на труда се адресират до 

местния офис на Институцията за социална сигурност, а тези за свързана с дохода 

помощ — до фонда за осигуряване за безработица на лицето. Агенцията по 

заетостта уведомява Институцията за социална сигурност или фонда за 

осигуряване за безработица, посредством обвързващо становище, относно 

ограниченията на политиката за заетост, които регулират отпускането на 

обезщетението.  
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В случай на възникване на спор по всякакви въпроси в областта на осигуряването 

за безработица заявителят може да подаде жалба в Институцията за социална 

сигурност или компетентния фонд за осигуряване срещу трудова злополука, които 

ще проверят дали могат да бъдат направени корекции. Ако това не е възможно на 

тази инстанция, жалбата се отнася до апелативния съвет по въпросите на 

осигуряването за безработица; неговите решения също могат да бъдат обжалвани 

пред съда по социална сигурност.  
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Глава XI: Минимални средства 

Кога имате право на обезщетения във връзка с минимални 
средства? 

Обща социална помощ 

Социалната помощ е форма на помощ в краен случай, чието предназначение е да 

осигури минимум за издръжка на живота на лицето (семейството). Помощта се 

дава, когато лице (семейство) временно, за по-кратък или по-дълъг период, е без 

достатъчни средства за посрещане на необходимите разходи за издръжка на 

живота. Обезщетението се плаща от общината в областта, в която пребивава 

лицето (семейството). 

 

Правото на социална помощ е достъпно за всички постоянно пребиваващи лица. 

То не зависи от условия за възраст или гражданство.  

Специализирани минимални средства 

Обезщетение за грижи е обезщетение изплащано на пенсионерите в три 

различни размера, в зависимост от нуждата от асистенция или за компенсиране 

на разходите, произтичащи от грижата за дома или други специални разходи, 

причинени от болест или нараняване. 

 

Помощта за инвалидност е парично обезщетение, предназначено да подпомага 

лица с увреждания на възраст между 16 и 64 години в ежедневните им нужди, в 

тяхното следване и в техния професионален живот. Това е пропорционално 

обезщетение (на три нива) и се изплаща само на лица, които не получават друга 

пенсия. 

 

Помощта за жилищни разходи на пенсионери се плаща на лица на възраст 

над 65 години, живеещи постоянно във Финландия, или пенсионери на възраст 

между 16 и 64 години. Това обезщетение се плаща за приемливи жилищни 

разходи над 85 процента от определен лимит. Таваните се определят ежегодно, 

като се вземат предвид жилищните разходи в зависимост от общината и размера 

на семейството. Размерът на помощта зависи също от състава на семейството и 

размера на доходите и активите на бенефициента. 

 

Общата помощ за жилищни разходи покрива 80% от приемливите жилищни 

разходи надвишаващи основното приспадане (сумата, която домакинството трябва 

в всички случаи да се изплати). Размерът на подлежащата на приспадане сума се 

влияе от местоположението на дома, размера на домакинството и брутния 

годишен доход на домакинството. Размерът на основното приспадане се 

определят ежегодно. Домакинствата, чиито доходи ги квалифицират за пълна 

помощ относно жилищните разходи, са освободени от основното приспадане. 

 

Подкрепа на пазара на труда 

Вж. Частта относно безработица. 
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Какво е покритието? 

Обща социална помощ 

Това обезщетение се формира от фиксиран основен размер и допълнителна 

помощ, която се различава в зависимост от нуждите. Размерът зависи от състава 

на семейството, както е уточнено по-долу: 

▪ самостоятелни лица и самотни родители: основен размер  на месец; 

▪ други лица на възраст най-малко 18 години: 85 процента от основния размер; 

▪ деца на възраст на и над 18 години, живеещи със своите родители: 

73 процента от основния размер; 

▪ деца на възраст между 10 и 17 години: 70 процента от основния размер; 

▪ деца на възраст под 10 години: 63 процента от основния  размер; 

▪ семейства с деца на възраст под 17 години: основният размер се намалява с 

5 процента от второто дете и с 10 процента за третото и всяко следващо дете. 

 

При определянето на размера на социалната помощ крайно необходими 

медицински разходи се разглеждат с обсъждане на всеки случай поотделно. 

 

Други разходи, за които може да бъде отпусната допълнителна социална помощ, 

включват 100 процента приемливи жилищни разходи, разходи за дневни грижи за 

дете и други разходи, които се разглеждат като крайно необходими. 

Как се осъществява достъпът до обезщетения за минимални 
средства? 

Социалната помощ се отпуска от общината за определен период, обикновено за 

периоди от по един месец. Процедурата е уредена от законово установените 

изисквания на общината и следва обичайните административни правила. 

 

Бенефициентът е задължен да информира компетентния орган за всякакви 

промени в обстоятелствата, на които се основава решението. В такива случаи 

нуждата от помощта се преоценява. 
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Глава XII: Дългосрочни грижи 

Кога имате право на дългосрочни грижи? 

Всички пребиваващи лица имат право на дългосрочни грижи, без квалифициращи 

периоди и възрастови ограничения.  

 

Лицата, които трайно и редовно се нуждаят от помощ и грижи (обикновено най-

малко веднъж седмично), са обхванати.  

 

Няма универсално определение на правото на такива грижи, тъй като това зависи 

от схемата и общината. 

Какво е покритието? 

Обезщетения в натура 

Могат да бъдат предоставяни услуги по домовете и услуги за лица с увреждания 

(транспортни услуги, личен асистент, приспособяване на жилището), както и 

подкрепа за неформални грижи (помощ за грижи, законово установен отпуск за 

обгрижващия, подкрепа и консултиране). 

 

Осигурена е също услуга по настаняване за възрастни хора и хора с увреждания, 

които се нуждаят от външна подкрепа и помощ, която не може да бъде 

организирана в обикновено жилище. 

 

Законово установените услуги за институционални грижи включват 

институционалните услуги, предлагани в домовете за стари хора, в отделенията 

за лежащо болни в общинските здравни центрове и в звената за специализирани 

грижи за хора с умствени увреждания. Дългосрочни институционални грижи се 

предоставят в различни типове домове за стари хора и домове за инвалиди 

ветерани от войни. НПО и частни фирми също предоставят институционални 

грижи в домове за стари хора и частни болници. 

 

Личното участие в дългосрочни грижи (над три месеца), организирани на 

обществени начала, е обвързано с дохода. Таксата не може да превишава 85 % от 

нетния месечен доход на лицето. Независимо от това, за неговите/нейните лични 

нужди трябва да остават минимална сума на месец. 

Парични обезщетения 

Помощта за грижа за пенсионери (Eläkkeensaajien hoitotuki) се степенува на три 

категории, в зависимост от необходимостта от помощ: 

▪ основна ставка: платими в случай на заболяване или травма, довели до 

необходимост от най-малко ежеседмична помощ за личните дейности от 

всекидневието или пък ръководство или надзор при извършването им; 

▪ увеличена ставка: платими в случай на заболяване или травма, довели до 

необходимост от ежедневна помощ за някои лични дейности или нужда от 

редовно ръководство и надзор; 
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▪ специална ставка: платими в случай на заболяване или травма, довели до 

необходимост от денонощна помощ и ръководство от друго лице. 

 

Други парични суми за дългосрочни грижи включват: 

▪ Помощ за инвалидност при дете и помощ за инвалидност: И двете 

обезщетения имат три ставки, в зависимост от степента на затруднение. 

Първата помощ може да се изплаща за грижи за дете, чието състояние, поради 

болест, увреждане или травма, изисква грижи и преквалификация за период 

от най-малко шест месеца, което е вероятно да представлява специфична 

тежест, финансова или друга. Втората е предназначено да подпомага лица с 

увреждания на възраст между 16 и 64 години в ежедневните им нужди, в 

тяхното следване и в техния професионален живот. Тя се плаща само на лица, 

които не получават друга пенсия; 

▪ Помощ за обгрижващо лице: Това обезщетение зависи от общината. 

Обгрижващите лица, които са сключили договор с общината, имат право на 

три свободни дни на месец. 

Как се осъществява достъпът до дългосрочни грижи? 

Услугите се предоставят от общините и заявленията следва да се подават там. 

Общините са отговорни за услугите, които могат да бъдат предоставяни от 

общината самостоятелно, от обединени общини или въз основа на договор с 

частен доставчик на услуги. 
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Приложение: Полезни адреси и интернет страници 

 

По-подробна информация относно специалните условия и отделните обезщетения 

за социална сигурност във Финландия може да бъде получена от публичните 

институти, управляващи системата за социална закрила. 

 

Запитвания, касаещи последствията върху обезщетенията от осигуряване в две 

или повече държави-членки, следва да се изпращат до: 

 

Kansaneläkelaitos 

(Институция за социално осигуряване) 

 

Лична информация: 

съответния местен офис (място на пребиваване или престой) 

 

Друга информация: 

Nordenskiöldinkatu 12 

PL 450 

00101 Helsinki 

Тел.: 020 434 11 

Факс: 020 434 5058 

Електронна поща: International.affairs@kela.fi 

http://www.kela.fi 

 

Eläketurvakeskus 

(Финландски пенсионен център) 

00065 Eläketurvakeskus 

Тел.: 010 7511 

http://www.etk.fi 

 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 

(Федерация на институциите за осигуряване за злополука) 

Bulevardi 28 

00120 Helsinki 

Тел.: (09) 680 401 

Електронна поща: mailto:tvl@vakes.fi 

http://www.tvl.fi 

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (TYJ)  

(Федерацията на фондовете за безработица във Финландия)  

Mäkelänkatu 2 C 

00500 Helsinki 

http://www.tyj.fi 

 

 

Институции за професионални пенсии 

 

Eläke-Fennia 

00041 Eläke-Fennia 

Тел.: 010 5031 

 

mailto:International.affairs@kela.fi
http://www.kela.fi/
http://www.etk.fi/
mailto:tvl@vakes.fi
http://www.tvl.fi/
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Tapiola 

PL 9 

02010 Tapiola 

Тел.: (09) 4531 

 

Varma 

PL 1 

00098 Varma 

Тел.: 010 51513 

 

Ilmarinen 

00018 Ilmarinen 

Тел.: (09) 1841 

 

Pensions-Alandia 

PB 121 

22101 Mariehamn 

Тел.: (018) 29 000 

 

Veritas 

PL 133 

20101 Turku 

Тел.: 010 55 010 

 

 

Etera 

PL 20 

00241 Helsinki 

 

Тел.: 010 553 300 

Дружеството управлява корпоративни и осигурителни фондове и техният адрес е 

адресът на работодателя. 

 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 

(Институция за социална сигурност на земеделските стопани) 

PL 16 

02101 Espoo 

Тел.: (09) 43 511 

 

Merimieseläkekassa 

(Пенсионен фонд на моряците) 

PL 327 

00121 Helsinki 

Тел.: 010 633 990 

 

Keva 

PL 425 

00101 Helsinki 

Тел.: 010 3141 

 

Finanssivalvonta 

(Орган за финансов надзор) 

PL 449 

00101 Helsinki 

Тел.: (09) 415 5950 
 


