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Informácie nachádzajúce sa v tejto príručke boli pripravené a aktualizované v úzkej 

spolupráci s národnými korešpondentmi vzájomného informačného systému o 

sociálnej ochrane (Mutual Information System on Social Protection, MISSOC).  

 

 Ďalšie informácie o sieti systému MISSOC sú k dispozícii na adrese: 

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

 

Táto príručka obsahuje všeobecný opis ustanovení v oblasti sociálneho zabezpečenia 

platných v konkrétnej krajine. Podrobnejšie informácie môžete získať v ďalších 

publikáciách siete MISSOC, ktoré sú k dispozícii na uvedenom prepojení. Tiež sa 

môžete obrátiť na príslušné orgány a inštitúcie uvedené v prílohe  k tejto príručke. 

 

Ani Európska komisia, ani žiadna osoba konajúca v jej mene nenesie zodpovednosť za 

použitie informácií, ktoré obsahuje táto publikácia. 
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Kapitola I: Všeobecné informácie, organizácia a 
financovanie 

Úvod 

Vo Fínsku sú všetci obyvatelia krytí systémom sociálneho zabezpečenia, z ktorého sa 

vyplácajú základné dôchodky (štátne dôchodky a zaručený dôchodok), nemocenské 

dávky, dávky v materstve a rodinné dávky. Všetky zárobkovo činné osoby majú okrem 

toho nárok na dávky založené na zamestnaní, ako sú zákonné dôchodky závislé od 

príjmu a dávky v prípade pracovných úrazov a chorôb z povolania, ako aj dávky v 

nezamestnanosti. Všetci obyvatelia obcí majú prístup k zdravotnej starostlivosti a 

sociálnym službám. 

 

Zákonný dôchodkový systém vo Fínsku tvoria dôchodky závislé od príjmu a štátne 

dôchodky. K dávkam z týchto dvoch systémov patria invalidné dôchodky, 

pozostalostné dôchodky a starobné dôchodky.  

 

Dôchodok závislý od príjmu má zamestnancovi, ktorý vykonával pracovnú činnosť 

alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, zaručiť rovnaký životný štandard ako v 

období aktívneho života. Dôchodkový systém založený na príjme sa opiera o určité 

zákony. Predovšetkým je to zákon o dôchodkoch zamestnancov (TyEL), ktorý sa 

uplatňuje na zamestnancov súkromného sektora, t. j. na 60 % všetkých 

zamestnancov. Dôchodky samostatne zárobkovo činných osôb, námorníkov 

a zamestnancov verejnej správy sa riadia osobitnými zákonmi.  

 

Štátny alebo zaručený dôchodok má dôchodcom, ktorí nepoberajú iný dôchodok alebo 

ktorých poistenie nie je dostatočné, zaručiť minimálny príjem. Výška štátneho 

dôchodku klesá v závislosti od toho, ako sa zvyšuje príjem z dôchodku závislého od 

príjmu a tento dôchodok sa prestane vyplácať v prípade, že dôchodok závislý od 

príjmu presiahne určitú maximálnu výšku. Výška zaručeného dôchodku je tiež 

ovplyvnená akýmkoľvek iným dôchodkovým príjmom. 

 

Podiel systémov dobrovoľného dôchodkového pripoistenia je vo Fínsku dosť malý, 

pretože všetci zamestnanci a všetky samostatne zárobkovo činné osoby patria do 

systému dôchodkov závislých od príjmu. Pre príjem slúžiaci na výpočet 

zamestnaneckého dôchodku nie je stanovená žiadna maximálna výška a maximálna 

výška vyplácaného dôchodku nie je ohraničená zákonom. 

 

Proti rozhodnutiam týkajúcim sa sociálneho zabezpečenia sa možno odvolať. Odvolacie 

konanie a odvolacie inštancie v prípade rôznych dávok sú uvedené v nasledujúcich 

častiach. 

Organizácia sociálnej ochrany 

Za sociálne zabezpečenie vo Fínsku je zodpovedné (Sosiaali-ja terveysministeriö) 

Ministerstvo sociálnych vecí a zdravia. 

 

 Na vykonávaní systému sociálneho zabezpečenia sa podieľajú viaceré organizácie. 

Systém sociálneho poistenia je osobitný v tom, že riadenie časti sociálnej ochrany sa 

zveruje (autorizovaným)  súkromným poisťovniam.  
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Inštitúcia sociálneho poistenia (Kansaneläkelaitos, KELA) je nezávislý orgán podľa 

verejného práva, ktorý riadi všeobecný systém sociálneho zabezpečenia založený na 

bydlisku. Za poskytovanie zdravotnej starostlivosti zodpovedajú orgány miestnej 

samosprávy.  

 

Systém zamestnaneckých dôchodkov v súkromnom sektore riadia (na tento účel 

autorizované) inštitúcie dôchodkového poistenia, dôchodkové poisťovne a penzijné 

fondy. Fínske dôchodkové centrum (Eläketurvakeskus, ETK) je orgán poverený 

koordináciou systému dôchodkov závislých od príjmu a zároveň je príslušný v oblasti 

dôchodkov a poistení na medzinárodnej úrovni. Úrad pre dohľad nad finančným 

zabezpečením kontroluje inštitúcie sociálneho poistenia a dôchodkové inštitúcie. 

 

Dôchodkový systém pre štátnych zamestnancov a zamestnancov miestnych 

samospráv riadi úrad Keva. 

 

Úrazové poistenie a choroby z povolania zamestnancov zo súkromného sektora majú 

na starosti inštitúcie úrazového poistenia. Za úrazové poistenie štátnych 

zamestnancov nesie zodpovednosť štátna pokladnica. Zväz inštitúcií úrazového 

poistenia je zastrešujúcou organizáciou. Slúži najmä ako inštitúcia miesta bydliska 

alebo miesta pobytu v súlade s medzinárodnými záväzkami Fínska. 

 

Ochrana v nezamestnanosti patrí pod inštitúciu sociálneho poistenia, ktorá vypláca 

základnú podporu. Fondy poistenia v nezamestnanosti spolupracujúce predovšetkým s 

odborovými zväzmi vyplácajú dávky v nezamestnanosti závislé od výšky príjmu. Účasť 

v týchto fondoch nie je povinná.  

Financovanie 

Rodinné dávky sú financované štátom. Podpora pre uchádzačov o zamestnanie silu je 

financovaná spolovice štátom a spolovice miestnymi orgánmi. Dávky v 

nezamestnanosti sa financujú z príspevkov zamestnávateľov a zamestnancov na 

poistenie v nezamestnanosti, z príspevkov osôb poistených vo fondoch poistenia v 

nezamestnanosti a z verejných fondov; štát financuje základnú časť. Obce financujú 

služby zdravotnej starostlivosti z výnosu z miestnych daní a z platieb užívateľov. Štát 

okrem toho vypláca obciam príspevok na financovanie služieb zdravotnej a sociálnej 

starostlivosti.  Dôchodky viazané na príjmy sú financované z príspevkov hradených 

zamestnávateľmi a zamestnancami. Štát dotuje systémy pre poľnohospodárov, 

námorníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Národné dôchodky a zaručené 

dôchodky sú financované štátom. Na financovaní zdravotného poistenia sa podieľajú 

zárobkovo činné osoby (zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby), 

zamestnávatelia, poistenci a štát. Úrazové poistenie je založené na príspevkoch na 

poistenie platených zamestnávateľmi. 
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Kapitola II: Zdravotná starostlivosť 

Kedy máte nárok na zdravotnú starostlivosť? 

Hlavnú zodpovednosť za poskytovanie zdravotníckych služieb nesú miestne orgány. 

Všetci obyvatelia obcí majú nárok na zdravotnú starostlivosť. Služby verejného 

zdravotníctva dopĺňa súkromná zdravotná starostlivosť.  

 

Zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré vo Fínsku nemajú trvalé 

bydlisko, sú za určitých podmienok tiež poistení.  

Aké dávky sa poskytujú? 

Verejná zdravotná starostlivosť 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti zabezpečujú orgány miestnej samosprávy obce, 

ktorá môže tieto služby zabezpečovať sama spolu s ďalšími obcami alebo tieto služby 

zabezpečuje prostredníctvom inej obce alebo iného verejného alebo súkromného 

poskytovateľa služieb. Zdravotnícka starostlivosť zabezpečovaná obcou zahŕňa 

zdravotné poradenstvo, lekársku starostlivosť, rehabilitačné služby (ktoré nepatria do 

iného systému), podporu duševného zdravia, prepravu pacientov, zubnú starostlivosť, 

služby sprevádzania pacientov, školské, vysokoškolské a pracovné lekárstvo, ako aj 

pravidelné a preventívne prehliadky. 

Dávky zdravotného poistenia 

Systém zdravotného poistenia prepláca lieky predpísané v rámci ambulantnej liečby a 

nevyhnutnú prepravu v prípade choroby; zároveň vypláca peňažné dávky v chorobe, 

materstve a otcovstve. 

 

Systém zdravotného poistenia uhrádza aj služby na zdravotnú starostlivosť v rámci 

súkromného sektora, najmä časť odmien lekárov s vlastnou praxou, náklady na 

súkromnú nemocničnú a lekársku starostlivosť vrátane stomatologickej starostlivosti, 

liečby a fyzioterapie, psychologických vyšetrení a laboratórnych testov. 

 

V prípade špeciálnych dietetických výrobkov predpísaných pri závažných zdravotných 

problémoch a mastiach a krémoch pri závažných kožných ochoreniach pacient za liek 

neplatí. 

 

Náklady na prepravu sa po odpočítaní paušálnej úhrady pacienta nahrádzajú za celú 

cestu. Do prepravy možno zahrnúť návštevu u lekára alebo návštevu odborného lekára 

doma u pacienta. Pokiaľ náklady na prepravu prekročia v priebehu kalendárneho roka 

ročnú spoluúčasť, suma presahujúca túto čiastku sa preplatí v plnom rozsahu. 
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Ako získať zdravotnú starostlivosť? 

Verejná zdravotná starostlivosť 

Zdravotnú starostlivosť poskytujú najmä zdravotné strediská a nemocnice. Základné 

zdravotné služby sú predovšetkým určené osobám, ktoré majú bydlisko v príslušnej 

obci. V zdravotných strediskách poskytujú starostlivosť praktickí lekári. Lekár, ktorý 

vykonáva prax v zdravotnom stredisku alebo má zriadenú vlastnú ordináciu, pošle v 

prípade potreby svojho pacienta k odbornému lekárovi, ktorý vykonáva prax v 

nemocnici. V akútnych prípadoch je možné ísť priamo do nemocnice bez toho, aby sa 

pacient musel predtým obrátiť na praktického lekára.  

 

Pacienti sa môžu obrátiť aj na zdravotnícke služby mimo svojho miesta pobytu, ak sa 

nachádzajú v inej obci, a to pravidelne aj dlhodobo, napríklad z dôvodu práce, 

oddychu, návštevy blízkeho príbuzného alebo z iného podobného dôvodu. Pacient musí 

informovať zdravotné stredisko v inej obci o tom, že potrebuje tieto služby, najmenej 

tri týždne pred prvou návštevou. Okrem toho musí mať plán osobnej starostlivosti, 

ktorý vypracovalo zdravotné stredisko domovskej obce: v pláne sa určujú služby, na 

ktoré má pacient nárok v inom zdravotnom stredisku. Plán osobnej starostlivosti sa 

vyžaduje pre neakútne služby. V akútnych prípadoch je možné využívať služby v inej 

obci. 

 

Pacient môže okrem toho raz za rok zmeniť svoje zdravotné miesto v domovskej obci 

alebo v oblasti spolupráce. Pacient musí informovať nové aj staré zdravotné miesto 

o zmene tri týždne pred prvou návštevou. Tiež si môže vybrať špecializované 

zdravotné miesto v tzv. oblasti zodpovednosti, ktorú tvoria susedné nemocničné 

okresy. Pacient si vyberie miesto odbornej zdravotnej starostlivosti v spolupráci 

s lekárom, ktorý vystavuje odporúčanie na poskytnutie starostlivosti. 

 

Akútne ošetrenie sa pacientovi poskytne ihneď. Pokiaľ ide o prípady, ktoré nie sú 

akútne, lehoty na poskytnutie starostlivosti sú stanovené zákonom. Zdravotné 

strediská musia byť priamo dostupné počas otváracích hodín. Ošetrenie, ktoré pacient 

potrebuje, sa často môže posúdiť na základe telefonického rozhovoru s iným 

zdravotným pracovníkom ako lekárom. Ak sa usúdi, že nevyhnutná starostlivosť 

vyžaduje návštevu v zdravotnom stredisku, táto návšteva sa musí uskutočniť do troch 

dní od telefonického rozhovoru. Starostlivosť sa v zdravotnom stredisku spravidla 

poskytuje hneď pri prvej návšteve pacienta. Ak to nie je možné, najneskôr do troch 

mesiacov sa musí navrhnúť liečba. V nemocnici sa posúdenie potrebnej starostlivosti 

musí začať do troch mesiacov od poukázania pacienta. Ak sa vyšetreniami preukáže, 

že pacient nevyhnutne potrebuje nemocničnú starostlivosť, musí sa s ňou začať 

najneskôr do šiestich mesiacov od posúdenia zdravotného stavu. Liečba detí a 

dospievajúcich sa v prípade, že ide o ich duševné zdravie, musí poskytnúť do troch 

mesiacov. Akákoľvek liečba považovaná za nevyhnutnú z hľadiska zubného lekárstva 

sa musí poskytnúť v primeranej lehote, najneskôr do šiestich mesiacov.  

 

Pacient, ktorý je ambulantne ošetrený v zdravotníckom centre, musí zaplatiť paušálny 

poplatok. Za ambulantnú návštevu u lekára sa platí paušálny poplatok. Hospitalizovaní 

pacienti platia denný paušálny poplatok. Paušálny poplatok sa platí aj za ambulantné 

chirurgické ošetrenie. V prípade dlhodobých chorôb sú poplatky stanovené na základe 

príjmu. 
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Služby, za ktoré pacient už zaplatil určitú sumu v priebehu 12-mesačného obdobia, sú 

po prekročení tejto sumy bezplatné. V prípade krátkodobej liečby (menej ako tri 

mesiace) v nemocnici sa však za liečbu môže vyberať paušálny poplatok. 

 

Existuje možnosť zaslať žiadosť o preskúmanie faktúr za lekárske ošetrenie 

komunálnej zdravotnej komisii alebo príslušnému orgánu alebo aj orgánu, ktorý 

nariadil toto ošetrenie. Žiadosť o preskúmanie sa musí predložiť písomne do 14 dní od 

doručenia faktúry dotknutej osobe.  

 

Pacient môže zaslať sťažnosť v akejkoľvek inej veci týkajúcej sa lekárskeho 

a nemocničného ošetrenia alebo súvisiacej liečby riaditeľovi príslušného zdravotného 

strediska alebo nemocnice. Pacient sa môže obrátiť so sťažnosťou aj na orgány 

dohľadu nad zdravotníckymi zariadeniami a nemocnicami. 

Zdravotné poistenie 

Náhrada nákladov sa uskutočňuje na základe sadzieb a poplatkov určených inštitúciou 

sociálneho poistenia. Náklady na honorár pre lekárov sa preplácajú vo výške 60 % 

stanoveného poplatku. Náklady na vyšetrenia a liečbu sa uhrádzajú sadzbou 75 % 

nákladov prekračujúcich spoluúčasť podľa sadzobníka. V praxi sa však prepláca iba 

malá časť skutočných nákladov. 

 

Náklady na zubára, vyšetrenia a lieky predpísané zubárom, ako aj cestovné náklady, 

sa preplácajú rovnakým spôsobom ako výkony lekára. 

 

Lieky predpísané lekárom v rámci liečby, za ktoré sa môže vyplatiť náhrada, sa sčasti 

alebo úplne uhrádzajú zo zdravotného poistenia.  Existujú tri kategórie vyplácania 

náhrad za lieky. Výška úhrady nákladov za každú položku sa vypočíta ako 

percentuálny podiel na úhrade farmaceutických nákladov. Pacient zaplatí stanovený 

doplatok za liek, ktorý patrí k liekom vyššej kategórie. V základnej alebo v nižšej 

kategórii liekov neexistujú doplatky pre pacienta. 

 

Základná náhrada nákladov za lieky vydané na lekársky predpis predstavuje 42 % 

ceny lieku. V prípade niektorých vážnych a dlhodobých chorôb sa farmaceutické 

náklady nahrádzajú po odpočítaní časti platenej pacientom do výšky 72 až 100 %. 

Maximálna výška úhrady pacienta za farmaceutické výrobky sa stanovuje každoročne. 

Po prekročení tejto maximálnej výšky platí pacient za každú položku iba používateľský 

poplatok. 

 

Žiadosť o náhradu nákladov spojených s chorobou sa musí podať do šiestich mesiacov 

po úhrade odmien lekárov alebo liečby. 

 

Vždy existuje právo na sťažnosť vo veci zdravotného poistenia. Sťažnosť sa musí 

zaslať inštitúcii sociálneho poistenia alebo príslušnej zamestnaneckej poisťovni, ktoré 

preskúmajú možnosti nápravy. Ak sa nedosiahne náprava na tejto úrovni, žiadosť 

preskúma odvolacia komisia sociálneho poistenia. Proti rozhodnutiu tejto komisie 

možno podať odvolanie na súd sociálneho zabezpečenia. 
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Kapitola III: Peňažné nemocenské dávky 

Kedy máte nárok na nemocenské dávky? 

Krytí sú všetci občania s bydliskom alebo pobytom vo Fínsku vo veku od 16 do 

67 rokov a osoby, ktoré tu nemajú pobyt, ale sú zamestnané, alebo samostatne 

zárobkovo činné osoby pracujúce vo Fínsku najmenej 4 mesiace. Nárok na dávky 

vzniká deväť pracovných dní po vzniku choroby (okrem dňa, keď choroba začala). 

Denná nemocenská dávka sa vypláca najviac 300 pracovných dní.  

Aké dávky sa poskytujú? 

Nemocenské dávky 

Zamestnávateľ vypláca plnú mzdu za prvých deväť dní, ak pracovný pomer trval aspoň 

jeden mesiac. Ak je pracovný pomer kratší ako jeden mesiac, vypláca sa 50 % mzdy. 

Podľa kolektívnych dohôd väčšina zamestnávateľov platí plnú mzdu počas prvého a 

druhého  mesiaca. 

Peňažné nemocenské dávky 

Denná výška nemocenských peňažných dávok závisí od priznaného a overeného 

ročného príjmu poistenca alebo od jeho príjmov za polrok. Denné nemocenské dávky 

sa zvyšujú podľa ročných príjmov poistenca. 

 

Osobitné nemocenské peňažné dávky sa vyplácajú rodičovi, ktorý zabezpečuje 

opateru a rehabilitáciu svojho dieťaťa vo veku do 16 rokov, ktoré je hospitalizované. 

 

Denné dávky podliehajú dani z príjmu. Pri skúmaní majetkových pomerov sa prihliada 

na ostatné príjmy poistenca a jeho manželského partnera. 

Príspevok na rehabilitáciu 

Príspevok na rehabilitáciu sa vypláca počas liečby, pokiaľ je jeho účelom umožniť 

ďalšie alebo opätovné vykonávanie zárobkovej činnosti alebo vstup do aktívneho 

života. Výška príspevku na rehabilitáciu sa spravidla stanovuje za rovnakých 

podmienok ako denná nemocenská dávka. 

Ako získať peňažné dávky nemocenského poistenia? 

Žiadosti o poskytnutie dávok sa zasielajú miestnej pobočke inštitúcie sociálneho 

poistenia alebo zamestnaneckej poisťovni. 

 

Žiadosti o poskytnutie rehabilitácie a príslušného príspevku sa zasielajú miestnemu 

ústrediu Inštitúcie sociálneho poistenia. Okrem rehabilitácií organizovaných ako 

nepovinné je možné napadnúť prijaté rozhodnutie prostredníctvom odvolania na 

odvolaciu komisiu pre sociálne poistenie a proti rozhodnutiu tejto komisie sa možno 

odvolať na súd sociálneho zabezpečenia. 
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Kapitola IV: Dávky v materstve a dávky v otcovstve 

Kedy máte nárok na dávky v materstve alebo dávky v otcovstve? 

Oprávnenými osobami sú osoby, ktoré majú bydlisko vo Fínsku. Bezprostredne krytí 

sú zamestnanci, ktorí tu nemajú pobyt, alebo samostatne zárobkovo činné osoby 

pracujúce vo Fínsku najmenej 4 mesiace. 

 

Matka (materský príspevok, äitiysraha a rodičovský príspevok, vanhempainraha) aj 

otec (otcovský príspevok, isyysraha a rodičovský príspevok, vanhempainraha) musia 

mať pobyt vo Fínsku minimálne 180 dní bezprostredne pred očakávaným dátumom 

pôrodu.  

 

Na vznik nároku na vecné dávky nie je potrebná minimálna kvalifikačná lehota. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Materský príspevok sa matke vypláca prvých 105 dní. Nárok na materský príspevok 

vzniká 30 – 50 pracovných dní pred očakávaným narodením dieťaťa. Rodičovský 

príspevok sa vypláca po dobu nasledujúcich 158 pracovných dní buď matke alebo 

otcovi v závislosti od toho, kto z nich sa rozhodne ostať doma a starať sa o dieťa. 

Rodičovský príspevok sa nemôže vyplácať súbežne otcovi aj matke. Na rodičovský 

príspevok majú nárok aj adoptívni rodičia, ak má osvojené dieťa menej ako sedem 

rokov.  

 

Tehotná žena má nárok na osobitný materský príspevok počas obdobia tehotenstva, 

ak chemické látky, žiarenie alebo nákazlivé choroby spojené s jej prácou alebo 

pracoviskom môžu ohroziť vývoj plodu alebo tehotenstvo. Toto ustanovenie je 

uplatniteľné iba vtedy, ak tehotnú ženu nemožno prideliť na iné pracovné miesto.  

 

Po pôrode môže otec požiadať o otcovský príspevok a otcovskú dovolenku v trvaní 

najviac 18 pracovných dní, ktorú bude čerpať na štyri razy počas obdobia vyplácania 

materského príspevku a rodičovského príspevku. Nárok na otcovský príspevok sa 

predlžuje o 1 – 12 pracovných dní, pokiaľ otec poberal rodičovský príspevok 

minimálne posledných 12 pracovných dní obdobia poskytovania rodičovského 

príspevku. 

 

Materský a rodičovský príspevok je rovnaký ako denná nemocenská dávka. Rodičia, 

ktorých dieťa vo veku do 16 rokov podstupuje liečbu alebo rehabilitáciu v nemocnici 

alebo v určitých prípadoch v domácom ošetrení, môžu poberať osobitný príspevok na 

starostlivosť o dieťa. Tento príspevok sa spravidla vypláca celkove najviac po dobu 60 

pracovných dní v kalendárnom roku na každé dieťa. Výška osobitného príspevku na 

opatrovateľskú službu je rovnaká ako výška dennej dávky. 

Výška dávok 

Denná dávka sa zvyšuje v závislosti od ročného príjmu poberateľa. Je stanovená 

minimálna výška peňažných dávok 
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Vecné dávky 

Zdravotné prehliadky v centrách zdravotnej starostlivosti pre matky a deti počas 

tehotenstva a po ňom sú bezplatné. 

Ako získať dávky v materstve a dávky v otcovstve? 

Žiadosti o poskytnutie dávok sa zasielajú inštitúcii sociálneho poistenia alebo 

zamestnaneckej poisťovni. O materský príspevok treba požiadať dva mesiace pred 

očakávaným dátumom pôrodu a o otcovský príspevok dva mesiace pred dátumom, od 

ktorého chce otec začať poberať dávku. Žiadosti o rodičovské dávky sa musia podať 

jeden mesiac pred dátumom, od ktorého chcú rodičia tieto dávky poberať. 

 

Existuje právo podať sťažnosť vo veci rodičovských dávok. Sťažnosť sa musí zaslať 

pobočke Inštitúcie sociálneho poistenia alebo zamestnaneckému fondu, ktorý vydal 

napadnuté rozhodnutie a ktorý preskúma, či je možná náprava. Ak sa nedosiahne 

náprava na tejto úrovni, žiadosť preskúma odvolacia komisia sociálneho poistenia. 

Proti rozhodnutiu tejto komisie možno podať odvolanie na súd sociálneho 

zabezpečenia. 
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Kapitola V: Dávky v invalidite 

Kedy máte nárok na dávky v invalidite? 

Dávky v invalidite sú prevažne súčasťou dôchodkového systému. 

 

Vo Fínsku je zavedený duálny systém:  

 systém poistenia (zákonný dôchodok závislý od príjmu, Työeläke) financovaný z 

príspevkov, do ktorého prispievajú všetky zárobkovo činné osoby (zamestnanci, 

samostatne zárobkovo činné osoby, poľnohospodári) vo veku od 18 do 68 rokov; 

 univerzálny systém financovaný z daní (štátny dôchodok, Kansaneläke a zaručený 

dôchodok, Takuueläke) zaručujúci minimálny dôchodok pre všetky osoby s pobytom 

vo Fínsku vo veku od 16 do 65 rokov. 

 

Dôchodkové systémy sú integrované a v prípade, že zákonný dôchodok závislý od 

príjmu presiahne stanovený limit, štátny dôchodok alebo zaručený dôchodok sa 

nevypláca. 

 

Na získanie nároku na štátny dôchodok alebo zaručený dôchodok je podmienkou 

pobyt v dĺžke tri roky po dosiahnutí veku 16 rokov. Ak osoba nemala vo Fínsku pobyt 

v dĺžke tri roky, zohľadňujú sa aj doby pobytu v ďalších členských krajinách EÚ, na 

Islande, v Lichtenštajnsku, v Nórsku a vo Švajčiarsku. Pobyt vo Fínsku v dĺžke trvania 

jeden rok sa však vyžaduje vždy. 

 

V prípade zamestnancov nepodlieha nárok na zákonný dôchodok závislý od príjmu 

kvalifikačnej lehote zakladajúcej nárok na dôchodok. Samostatne zárobkovo činné 

osoby musia vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť aspoň štyri mesiace.  

 

V rámci systému štátnych dôchodkov a dôchodkov závislých od príjmu môžu mať 

dávky rôznu formu: 

 Invalidný dôchodok sa poskytuje poistencom, ktorí stratili práceschopnosť buď v 

dôsledku choroby, v prípade ktorej sa práceneschopnosť odhaduje minimálne na 

jeden rok, alebo v dôsledku trvalého postihnutia alebo úrazu. Na poberanie 

invalidného dôchodku v rámci systému vychádzajúceho z príjmov je potrebná strata 

aspoň 3/5 práceschopnosti (2/5 pre čiastočný invalidný dôchodok). V rámci štátneho 

dôchodkového systému je požiadavkou strata práceschopnosti v miere aspoň 3/5 

(nevypláca sa žiadny čiastočný dôchodok). Po dosiahnutí 60 rokov sa na osoby so 

zdravotným postihnutím uplatňujú miernejšie kritériá. Osoby veku  do 20 rokov 

nemôžu poberať dôchodok, kým neboli posúdené ich možnosti na rehabilitáciu. 

Invalidný dôchodok sa spravidla poskytuje, keď osoba poberala nemocenské dávky 

po dobu približne 300 dní. 

 Rehabilitačný príspevok sa vyplatí zamestnancovi, keď sa preukáže, že jeho 

invalidný stav spôsobený znížením telesnej alebo duševnej schopnosti alebo 

chorobou sa zlepší vďaka liečbe alebo rehabilitácii. Vyplácanie rehabilitačného 

príspevku je podmienené liečebným a rehabilitačným programom. 
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Aké dávky sa poskytujú? 

Invalidný dôchodok 

Invalidný dôchodok sa vypláca od konca maximálneho obdobia vyplácania 

nemocenských dávok (300 dní), až do chvíle, keď budú splnené podmienky na 

poberanie starobného dôchodku (vek 63 rokov v prípade dôchodkového systému 

závislého od príjmu a 65 rokov v prípade štátneho dôchodkového systému). 

 

V rámci dôchodkového systému závislého od príjmu sa do invalidného dôchodku za 

určitých podmienok započítava obdobie od vzniku rizika a veku odchodu do dôchodku. 

Výška dôchodku budúceho obdobia sa obvykle vymedzuje na základe príjmu 

dosiahnutého počas piatich rokov pred začiatkom vyplácania dôchodku (referenčné 

obdobie). Do referenčného obdobia sa zaratúvajú príjmy zo zamestnania poistené v 

zmysle fínskeho zákona o dôchodkoch. Čiastočný invalidný dôchodok predstavuje 

50 % plného invalidného dôchodku. 

 

V rámci štátneho dôchodkového systému závisí výška dávok od dĺžky pobytu vo 

Fínsku, rodinného stavu a výšky ostatných dôchodkov vyplávajúcich zo zárobkovej 

činnosti. Plná výška sa vypláca v prípade, že poistenec býval vo Fínsku 80 % času po 

dosiahnutí veku 16 rokov a pred odchodom do dôchodku. V opačnom prípade sa 

dôchodok upravuje podľa dĺžky pobytu. Po prekročení určitej hranice sa výška 

dôchodku znižuje o 50 % z výšky zákonného dôchodku závislého od príjmu a 

ostatných fínskych a zahraničných dôchodkov. 

Zaručený dôchodok 

Obyvateľ poberajúci plný invalidný dôchodok má nárok na zaručený dôchodok, ak je 

jeho celkový hrubý dôchodkový príjem nižší ako plná výška zaručeného dôchodku. Aj 

prisťahovalci (t. j. obyvatelia, ktorí nemajú nárok na štátny dôchodok) nepoberajúci 

štátny dôchodok môžu získať zaručený dôchodok, ak majú minimálne 16 rokov a sú 

invalidní v zmysle zákona o štátnych dôchodkoch. 

 

Výšku štátneho dôchodku ovplyvňujú iné dôchodkové príjmy, ktoré môže osoba 

poberať z Fínska alebo zo zahraničia. Iné dôchodkové príjmy sa odpočítajú z plnej 

výšky zaručeného dôchodku. Zaručený dôchodok sa neznižuje o mzdu, kapitálové 

príjmy ani majetok. Jeho výšku neovplyvňuje ani príspevok na starostlivosť pre 

dôchodcov, príspevok na bývanie pre dôchodcov či príspevok na neformálnu 

starostlivosť. 

Rehabilitačný príspevok 

Pred vyplácaním invalidného dôchodku sa inštitúcia vyplácajúca dôchodok musí uistiť, 

že boli preskúmané možnosti žiadateľa na rehabilitáciu.  

 

Dôchodková inštitúcia vypláca rehabilitačný príspevok počas mesiacov, kedy poistenec 

nemôže vykonávať zárobkovú činnosť kvôli pracovnej rehabilitácii. Dôchodca poberá 

počas obdobia rehabilitácie zvýšený dôchodok. 

 

Rehabilitačný príspevok sa vypláca za stanovené obdobie. 
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V rámci systému závislého od príjmu dosahuje rehabilitačný príspevok výšku plného 

invalidného dôchodku plus rehabilitačný príplatok 33 % za obdobie aktívnej 

rehabilitácie. 

 

V rámci štátneho dôchodkového systému zodpovedá rehabilitačný príspevok 75 % 

príjmu a vypláca sa po čakacej lehote v dĺžke 1 alebo 1+9 dní. Tento príspevok je 

splatná, ak obdobie rehabilitácie trvá dlhšie ako 30 dní. Rehabilitačný príspevok 

predstavuje 10 % prídavok k sume štátneho dôchodku poberateľa a náklady na 

rehabilitačné služby sa hradia v plnej miere. 

Ostatné dávky v invalidite 

Patria sem: 

 prídavok na starostlivosť (Eläkettä saavan hoitotuki), ktorý je dávkou vyplácanou 

poberateľom dôchodkov v troch rôznych sadzbách v závislosti od potreby 

opatrovateľskej starostlivosti alebo na úhradu nákladov vyplývajúcich z domácej 

starostlivosti alebo ďalších mimoriadnych výdavkov v dôsledku choroby alebo úrazu; 

 príspevok pre postihnuté osoby (16 vuotta täyttäneen vammaistuki) vyplácaný 

osobám vo veku 16–64 rokov, ktorí nie sú poberateľmi dôchodkov a ktorých zdravie 

je oslabené v dôsledku choroby alebo poranenia. Tento príspevok slúži na pomoc 

v núdzi, na nevyhnutné služby atď. Výška príspevku závisí od stupňa invalidity, 

potreby pomoci a ďalších výdavkov; 

 príspevok na bývanie pre dôchodcov (Eläkkeensaajan asumistuki), ktorý môžu 

získať dôchodcovia s miestom pobytu vo Fínsku. Jeho výška je proporčná voči výške 

príjmu dôchodcu a nákladom na bývanie, ako aj niektorým ďalším faktorom. 

Ako získať dávky v invalidite? 

Žiadosť sa musí podať príslušnej dôchodkovej inštitúcii. 

 

Miera invalidity sa stanovuje na základe zdravotného stavu. Hodnotenie invalidity 

zohľadní, mimo iného, lekárske správy, úroveň vzdelania poistenca, jeho odbornú 

prax, vek a zamestnateľnosť. 

 

Rehabilitačný príspevok sa prestane vyplácať, ak dôjde k zmene práceschopnosti alebo 

ak odmietnete rehabilitačnú liečbu bez primeraného dôvodu. 

 

V  prípade zmeny práceschopnosti a príjmov sa v rámci systému závislého od príjmu 

môže plný invalidný dôchodok a plný rehabilitačný príspevok premeniť na čiastočný 

invalidný dôchodok a čiastočný rehabilitačný dôchodok. 

 

V prípade nezhôd vznikajúcich z akéhokoľvek dôvodu v súvislosti s dávkami 

v invalidite môže žiadateľ podať odvolanie u dôchodkovej inštitúcie, ktorá zváži 

možnosť nápravy. Ak to na tejto úrovni nie je možné, sťažnosť sa predloží odvolacej 

komisii sociálneho poistenia alebo odvolacej komisii pre dôchodky na základe príjmov. 

Voči rozhodnutiu odvolacích komisií sa možno ďalej odvolať na súde sociálneho 

zabezpečenia. 
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Kapitola VI: Starobné dôchodky a dávky v starobe 

Kedy máte nárok na dávky v starobe? 

Fínsko disponuje dvomi dôchodkovými systémami: zákonným dôchodkovým 

systémom závislým od príjmu a štátnym dôchodkovým systémom (vrátane 

zaručeného dôchodku, Takuueläke). Zákonný dôchodkový systém závislý od príjmu 

zabezpečuje dôchodky vychádzajúce z príjmu a poistenia, zatiaľ čo štátny dôchodkový 

systém poskytuje minimálny dôchodok na základe dĺžky pobytu. 

 

Tieto dva dôchodky spoločne tvoria celkový zákonný dôchodok. Dôchodkové systémy 

sú integrované a v prípade, že zákonný dôchodok závislý od príjmu presiahne 

stanovenú hranicu, štátny dôchodok alebo zaručený dôchodok sa nevypláca.  

 

V rámci systému dôchodkov závislých od príjmu je možné odísť do dôchodku vo 

veku od 63 do 68 rokov. 

 

Dôchodky závislé od príjmu v súkromnom sektore zabezpečuje približne 30 

dôchodkových inštitúcií. Ak bol poistenec krytý niekoľkými rôznymi zákonmi o 

dôchodkoch (t. j. ak prispieval do rôznych dôchodkových inštitúcií), celý dôchodok 

poskytuje a vypláca posledná dôchodková inštitúcia. 

 

Osoby, ktoré majú pobyt vo Fínsku alebo v inom členskom štáte a dovŕšili vek 65 

rokov, majú nárok na štátny starobný dôchodok a zaručený dôchodok. Občania 

Fínska a občania iných členských štátov musia mať vo Fínsku pobyt najmenej tri roky 

po dovŕšení veku 16 rokov. Ak osoba nemala vo Fínsku pobyt v dĺžke tri roky, 

zohľadňujú sa aj doby pobytu v ďalších členských krajinách EÚ, na Islande, v 

Lichtenštajnsku, v Nórsku a vo Švajčiarsku. Pobyt vo Fínsku v dĺžke jeden rok sa však 

vyžaduje vždy. 

 

V rámci oboch systémov môžu poberatelia požiadať o predčasný odchod do dôchodku, 

a to kedykoľvek po dosiahnutí veku 62 rokov, pričom v takomto prípade sa výška 

dôchodku znižuje o 0,6 % alebo 0,4 % za každý mesiac medzi skutočným odchodom 

do dôchodku a zákonným dôchodkovým vekom. Vyplácanie starobného dôchodku 

možno odložiť po dosiahnutí normálneho dôchodkového veku a v takomto prípade sa 

výška poskytnutého dôchodku pomerne zvýši.  

Aké dávky sa poskytujú? 

Zákonný dôchodok závislý od príjmu 

V systéme dôchodkov závislých od príjmu zakladajú po 1. januári 2005 nárok na 

dôchodok obdobia tvorené počtom rokov odpracovaných vo veku od 18 do 68 rokov. 

 

Dôchodky sa vypočítajú na základe ročného príjmu alebo konsolidovaného ročného 

príjmu v prípade samostatne zárobkovo činných osôb. Dôchodok, na ktorý vzniká 

nárok, sa každoročne zvyšuje podľa veku o nasledujúce percentá: 

 1,5 % od 18 do 52 rokov; 

 1,9 % od 53 do 62 rokov; 

 4,5 % od 63 do 68 rokov. 
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Ak po poberaní dôchodku budete naďalej pracovať alebo si po odchode do dôchodku 

nájdete nové zamestnanie, ročný nárok na dôchodok z tejto pracovnej činnosti je 

1,5 % ročne. Dôchodok sa zvyšuje aj v závislosti od príjmu plynúceho z príspevkových 

dávok sociálneho poistenia (napr. nemocenská dávka). 

 

Do zvýšenia starobného dôchodku závislého od príjmu, ktoré financuje štát, sa 

premietnu štúdiá ukončené diplomom a obdobia starostlivosti o deti mladšie ako 3 

roky. 

Štátny dôchodok 

Štátny starobný dôchodok založený na príjmoch: od istej úrovne príjmov sa dôchodok 

nevypláca. Ide o dôchodky poskytované Fínskom a inou cudzou krajinou, ako aj trvalé 

náhrady majúce charakter dôchodku. Dôchodky, ktoré patria do oblasti pôsobnosti 

nariadenia ES č. 883/71, založené na poistení tej istej osoby a vyplácané inými 

členskými štátmi, sa nepovažujú za príjmy. 

 

Výška štátneho dôchodku závisí aj od dĺžky pobytu vo Fínsku od veku 16 do 65 rokov. 

Na priznanie nároku na plný štátny dôchodok je potrebná dĺžka pobytu najmenej 40 

rokov. Ak je dĺžka pobytu kratšia ako 80 % času vo veku od 16 do 65 rokov, dôchodok 

sa upravuje podľa dĺžky pobytu. 

 

Dôchodok môže zahŕňať príplatok na vyživované dieťa. 

 

Okrem toho existuje v rámci štátneho dôchodkového systému množstvo ďalších 

osobitných príplatkov pre poberateľov starobných dôchodkov: 

 prídavok na starostlivosť (Eläkettä saavan hoitotuki), ktorý je dávkou vyplácanou 

poberateľom dôchodkov v troch rôznych sadzbách v závislosti od potreby 

opatrovateľskej starostlivosti, alebo na úhradu nákladov vyplývajúcich z domácej 

starostlivosti alebo ďalších mimoriadnych výdavkov v dôsledku choroby alebo úrazu; 

 príspevok na bývanie pre dôchodcov (Eläkkeensaajan asumistuki), ktorý je možné 

vyplácať dôchodcom bývajúcim vo Fínsku a ktorého výška je úmerná príjmu 

dôchodcu a nákladom na bývanie, ako aj niektoré iné faktory. 

Zaručený dôchodok 

Obyvateľ poberajúci starobný dôchodok má nárok na zaručený dôchodok, ak je jeho 

celkový hrubý dôchodkový príjem nižší ako plná výška zaručeného dôchodku. Aj 

prisťahovalci (t. j. obyvatelia, ktorí nemajú nárok na štátny dôchodok) nepoberajúci 

štátny dôchodok naň majú nárok od veku 65 rokov. 

 

Výšku štátneho dôchodku ovplyvňujú iné dôchodkové príjmy, ktoré môže osoba 

poberať z Fínska alebo zo zahraničia. Iné dôchodkové príjmy sa odpočítajú z plnej 

výšky zaručeného dôchodku. Zaručený dôchodok sa neznižuje o mzdu, kapitálové 

príjmy ani majetok. Jeho výšku neovplyvňuje ani príspevok na starostlivosť pre 

dôchodcov, príspevok na bývanie pre dôchodcov či príspevok na neformálnu 

starostlivosť. 

Ako získať dávky v starobe? 

Žiadosť sa musí podať príslušnej dôchodkovej inštitúcii. Fínske dôchodkové centrum 

(Eläketurvakeskus, ETK) je hlavnou inštitúciou systému posudzovania na základe 
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príjmov. Verejný sektor má svoje vlastné dôchodkové inštitúcie, Keva. Štátne 

a zaručené dôchodky spravuje inštitúcia sociálneho poistenia (Kansaneläkelaitos, 

Kela). 

 

V prípade nezhôd vznikajúcich z akéhokoľvek dôvodu v súvislosti so starobným 

dôchodkom môže žiadateľ podať odvolanie u dôchodkovej inštitúcie, ktorá zváži 

možnosť nápravy. Ak to na tejto úrovni nie je možné, sťažnosť sa predloží odvolacej 

komisii sociálneho poistenia alebo odvolacej komisii pre dôchodky na základe príjmov. 

Voči rozhodnutiu odvolacích komisií sa možno ďalej odvolať na súde sociálneho 

zabezpečenia. 
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Kapitola VII: Pozostalostné dávky 

Kedy máte nárok na pozostalostné dávky? 

Pokiaľ ide o ostatné typy dávok (starobné a invalidné), vo Fínsku existuje duálny 

systém: na jednej strane je to systém dôchodkov závislých od príjmu založený na 

poistení a na strane druhej univerzálny systém financovaný z daní založený na 

príspevkoch, z ktorého sa vypláca minimálny dôchodok. 

 

Pozostalý manželský partner (vrátane pozostalého partnera v rámci registrovaného 

partnerstva), rozvedený partner, ak mal nárok na výživné pred úmrtím partnera (týka 

sa to len zákonného dôchodku závislého od príjmu) a deti (vlastné dieťa; osvojené 

dieťa zosnulého alebo žijúceho manželského partnera; dieťa, na ktoré zosnulý 

poistenec platil výživné; dieťa, ktoré žilo v spoločnej domácnosti so zosnulým, ak bol 

manželským partnerom rodiča dieťaťa) majú nárok na dávky. 

 

V oboch systémoch sa vyplácanie vdovského alebo vdoveckého dôchodku pozastaví, 

ak sa pozostalý manželský partner znova ožení alebo vydá skôr, ako dovŕši vek 50 

rokov. V takom prípade sa mu vyplatí paušálna náhrada, ktorá je ekvivalentom 

trojročného dôchodku.  

Dôchodok závislý od príjmu 

Pozostalý manželský partner má nárok na vdovský/vdovecký dôchodok vždy, keď 

z manželstva vzišlo dieťa. Ak je pár bezdetný, požaduje sa, aby: 

 pozostalý manželský partner mal v čase smrti najmenej 50 rokov alebo 

 pozostalý manželský partner poberal predtým invalidný dôchodok najmenej tri roky. 

 

Manželstvo musí byť okrem toho uzavreté skôr, ako pozostalý manželský partner 

dosiahol vek 50 rokov a musí trvať najmenej päť rokov. Bezdetný pozostalý manželský 

partner narodený pred 1. júlom 1950 môže poberať vdovský alebo vdovecký dôchodok 

za menej prísnych podmienok. 

Štátny dôchodok 

Vdovský alebo vdovecký dôchodok sa poskytne po smrti manželského partnera, ak: 

 zosnulá osoba mala v čase uzavretia manželstva menej ako 65 rokov, 

 pozostalý manželský partner má menej ako 65 rokov a nepoberá štátny dôchodok, 

 zosnulý mal pobyt vo Fínsku po dobu troch rokov od svojich 16 rokov, 

 pozostalý manželský partner má pobyt vo Fínsku alebo v členskom štáte Európskej 

únie, 

 pozostalý manželský partner mal so zosnulým dieťa. Ak niet spoločného dieťaťa, 

dôchodok sa môže vyplácať iba vtedy, ak pozostalý mal v čase smrti svojho 

manželského partnera viac ako 50 rokov a v čase uzavretia manželstva menej ako 

50 rokov a tento zväzok trval najmenej päť rokov. 

 

Splnené musia byť všetky tieto kritériá. 
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Aké dávky sa poskytujú? 

Zákonný dôchodok závislý od príjmu 

Výška vdovského alebo vdoveckého dôchodku je 17-50 % dôchodku zosnulého 

v závislosti od počtu detí, ktoré majú nárok na dôchodok pre dieťa. Dôchodok je 

rovnaký ako dôchodok zosnulej osoby v prípade, že jeho príjemcami sú vdova/vdovec 

a dve deti. Ak zosnulá osoba nebola v čase úmrtia v dôchodku, pozostalostný 

dôchodok sa vypočíta na základe invalidného dôchodku, na ktorý by mala zosnulá 

osoba nárok v čase úmrtia. Vdovský/vdovecký dôchodok sa zlúči s vlastným (alebo 

predpokladaným) dôchodkom. Ak je vyšší, ako daná suma, vdovský/vdovecký 

dôchodok sa náležite zníži. Pozostalostný dôchodok, ktorý sa má vyplácať, sa potom 

vypočíta podľa tohto vzorca: 50 % dôchodku zosnulej osoby - 50 % (základnej sumy 

vdovského/vdoveckého dôchodku). 

 

V prípade rozvedeného bývalého manželského partnera sa jeho dôchodok rozdelí. 

Časť, ktorá sa vyplatí bývalému manželskému partnerovi, závisí od výšky výživného, 

ktoré poberá v rámci rozvodového vyrovnania. 

 

Sirotský dôchodok sa môže vyplácať deťom do 18 rokov. Jeho výška je33-83 % 

dôchodku zosnulej osoby v závislosti od počtu detí, ktoré majú nárok na dôchodok pre 

dieťa.  

Štátny dôchodok 

Počas prvých 6 mesiacov dostáva manželský partner počiatočný dôchodok vo forme 

paušálnej sumy (podľa dĺžky pobytu zosnulej osoby vo Fínsku). Po uplynutí týchto 6 

mesiacov možno naďalej poberať vdovský/vdovecký dôchodok, ak pozostalý 

manželský partner vyživuje dieťa mladšie ako 18 rokov. Dôchodok tvorí základná 

suma a príplatok udeľovaný na základe overenia príjmov. Ak zo zväzku nevzišlo žiadne 

dieťa, nárok na základnú sumu zaniká. 

 

Sirotský dôchodok sa vypláca dieťaťu, ktoré stratilo jedného alebo oboch rodičov, je 

mladšie ako 18 rokov a býva vo Fínsku alebo v inej krajine EÚ. Sirotský dôchodok je 

možné vyplácať až do veku 21 rokov v prípade, že príjemca pokračuje v štúdiu. Sirota 

po otcovi aj matke poberá dva rôzne dôchodky za oboch rodičov. 

 

Sirotský dôchodok vždy tvorí základná suma. Okrem nej sa môže poskytnúť doplnok k 

dôchodku. Výška tohto doplnku závisí od iných pozostalostných dôchodkov 

poberaných deťmi. Deti vo veku od 18 do 20 rokov poberajú iba základný dôchodok. 

Ako získať pozostalostné dávky? 

Žiadosť sa musí podať príslušnej dôchodkovej inštitúcii. Fínske dôchodkové centrum 

(Eläketurvakeskus, ETK) je hlavnou inštitúciou systému posudzovania na základe 

príjmov. Verejný sektor má svoje vlastné dôchodkové inštitúcie, Keva. Štátne 

dôchodky spravuje Inštitúcia sociálneho poistenia (Kansaneläkelaitos, Kela). 

 

V prípade nezhôd vznikajúcich z akéhokoľvek dôvodu v súvislosti s pozostalostnými 

dávkami môže žiadateľ podať odvolanie u dôchodkovej inštitúcie, ktorá zváži možnosť 

nápravy. Ak to na tejto úrovni nie je možné, sťažnosť sa predloží odvolacej komisii 

sociálneho poistenia alebo odvolacej komisii pre dôchodky na základe príjmov. Voči 
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rozhodnutiu odvolacích komisií sa je možné ďalej odvolať na súde sociálneho 

zabezpečenia. 
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Kapitola VIII: Dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a 
chorobami z povolania 

Kedy máte nárok na dávky v súvislosti v pracovnými úrazmi a 

chorobami z povolania? 

Poistenie pracovných úrazov a chorôb z povolania je zabezpečené najmä zákonným 

úrazovým poistením. Na základe poistenia pracovných úrazov má poistenec právo na 

odškodnenie v prípade, že mu bola spôsobená hospodárska ujma pracovným úrazom 

alebo chorobou z povolania. Zákonné úrazové poistenie spravujú súkromné poisťovne. 

Poisťovňa nemôže odmietnuť poskytnúť a musí zaručiť poistenie požadované na 

základe zákona.  

 

Poistenie pracovných úrazov samostatne hospodáriacich poľnohospodárov spadá pod 

inštitúciu sociálneho poistenia poľnohospodárskych prevádzkovateľov. Úradníkom 

verejnej správy a vládnym zamestnancom vypláca odškodnenie v prípade úrazu fínska 

štátna pokladnica. 

 

Zamestnávateľ je povinný poistiť každého pracovníka, ktorý je uňho zamestnaný v 

kalendárnom roku dlhšie ako 12 dní. Aj keď si zamestnávateľ nesplní povinnosť 

uzavrieť poistenie, ktorá mu vyplýva zo zákona, alebo ak tejto povinnosti nepodlieha, 

pracovník, ktorý utrpel škodu, má právo na dávky stanovené zákonom o úrazovom 

poistení. Preskúmanie žiadosti a výplatu týchto dávok uskutoční zväz inštitúcií 

úrazového poistenia.  

 

Podľa zákona o úrazovom poistení je právo na dávky spojené s existenciou 

pracovného pomeru v súkromnom alebo verejnom sektore. Toto poistenie zahrnuje 

pracovné úrazy a choroby z povolania. Pracovným úrazom sa rozumie úraz, ku 

ktorému došlo pri práci alebo za okolností súvisiacich s prácou na ceste medzi 

domovom a pracoviskom alebo v rámci plnenia úlohy alebo poslania prideleného 

zamestnávateľom. Za chorobu z povolania sa považuje akákoľvek choroba, ktorú s 

najväčšou pravdepodobnosťou spôsobili prevažne fyzikálne, chemické alebo biologické 

faktory spojené s prácou vykonávanou počas doby trvania zamestnaneckého pomeru. 

 

Všetci zamestnanci, ktorí sú v pracovnom pomere v súkromnom alebo verejnom 

sektore, sú poistení, okrem rodinných príslušníkov zamestnávateľa a vedúcich 

pracovníkov podniku, ktorí individuálne alebo kolektívne so svojimi rodinnými 

príslušníkmi vlastnia viac ako polovicu uvedeného podniku. Poistení sú spravidla aj 

študenti vykonávajúci praktickú stáž. Úrazovo poistení sú obvykle aj zamestnanci 

služobne vyslaní do zahraničia.  

 

Napriek tomu, že podnikoví riaditelia a ich rodinní príslušníci, ako aj uvedení vedúci 

pracovníci, nie sú povinne úrazovo poistení, podľa zákona o úrazovom poistení však 

môžu uzavrieť dobrovoľné poistenie, z ktorého sa poskytujú rovnaké dávky ako z 

povinného poistenia.  

Aké dávky sa poskytujú? 

Zákonný systém úrazového poistenia zaručuje náhradu nákladov za základnú liečebnú 

starostlivosť a za stratu príjmov. V prípade dočasnej práceneschopnosti sa denné 
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dávky vyplácajú najviac po dobu jedného roka. Prvé štyri týždne po úraze sa výška 

dávky rovná výške nemocenskej dávky. Denná dávka sa teda rovná 1/360 ročnej 

mzdy pracovníka, ktorý utrpel úraz. Ročná mzda sa spravidla stanoví na základe výšky 

príjmu dosiahnutej v čase úrazu. 

 

V prípade, že úraz bude mať za následok práceneschopnosť trvajúcu dlhšie ako jeden 

rok, pracovník bude poberať úrazovú rentu. Výška úrazovej renty vyplácaná 

pracovníkovi s vysokým stupňom invalidity predstavuje 85 % ročnej mzdy do veku 65 

rokov a neskôr 70 % ročnej mzdy.  

 

V prípade čiastočnej práceneschopnosti sa môžu vyplácať čiastkové denné dávky a 

čiastková úrazová renta. Tieto dávky a táto renta sú zdaniteľnými príjmami. Náhrady 

nákladov na liečebnú starostlivosť nie sú zdaniteľné.  

 

Ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania dôjde k trvalému 

celkovému postihnutiu, poistenec má nárok na príspevok pre znevýhodnené osoby. 

Rôzne zranenia a choroby sú zoskupené do 20 kategórií invalidity podľa svojej 

vážnosti na základe rozhodnutia ministerstva sociálnych vecí a zdravia. Odškodnenie 

za postihnutie je nezdaniteľná dávka. V prípade smrti sa pozostalým po zosnulom 

alebo osobám, ktoré prevzali pohrebné náklady vyplatí príspevok na pohrebné 

výdavky a pozostalému manželskému partnerovi sa vypláca vdovecký alebo vdovsky 

dôchodok a deťom mladším ako 18 rokov alebo mladším ako 25 rokov, ak pokračujú v 

štúdiu, sirotský dôchodok. Pozostalostné dávky sú zdaniteľným príjmom. 

 

Z úrazového poistenia sa hradia aj náklady na liečebnú rehabilitáciu a pracovnú 

rehabilitáciu. Účelom rehabilitácie je hlavne umožniť pracovníkovi nájsť si vhodnú 

zárobkovú činnosť a zvýšiť svoju samostatnosť v každodennom živote. Individuálna 

náhrada oprávnených rehabilitačných nákladov a náhrada za stratu príjmov sa 

spravidla stanovuje formou úrazovej renty.  

Ako získať dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z 

povolania? 

V prípade úrazu musí pracovník o úraze ihneď informovať svojho zamestnávateľa, 

ktorý mu poskytne osvedčenie pre poisťovňu. Po predložení tohto dokladu uhradí 

inštitúcia úrazového poistenia náklady na lekárske ošetrenie a lieky predpísané 

lekárom. Zamestnávateľ je povinný zaslať poisťovni vyhlásenie o úraze, čo je 

formalita, na základe ktorej sa môže začať konanie vo veci odškodnenia.  

 

V prípade nezhôd vznikajúcich z akéhokoľvek dôvodu v súvislosti s pracovnými úrazmi 

alebo chorobami z povolania môže žiadateľ podať odvolanie u dôchodkovej inštitúcie, 

ktorá zváži možnosť nápravy. Ak to na tejto úrovni nie je možné, sťažnosť sa predloží 

odvolacej komisii pre pracovné úrazy. Voči rozhodnutiu odvolacej komisie sa možno 

ďalej odvolať na súde sociálneho zabezpečenia. 
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Kapitola IX: Rodinné dávky 

Kedy máte nárok na rodinné dávky? 

Prídavky na dieťa sa vyplácajú na každé dieťa s pobytom vo Fínsku do doby, pokým 

nedovŕši vek 17 rokov. 

 

Budúca matka s pobytom vo Fínsku má nárok na podporu v materstve, ak je tehotná 

najmenej 154 dní a počas prvých štyroch mesiacov tehotenstva absolvovala lekárske 

vyšetrenie. Rodičia, ktorí si osvoja dieťa mladšie ako 18 rokov, majú takisto nárok na 

túto podporu.  

 

Ako alternatíva k zariadeniam dennej starostlivosti o deti organizovaným obcou si celá 

rodina môže zvoliť príspevok na súkromnú starostlivosť doma o dieťa mladšie ako tri 

roky V tomto prípade sa nárok na príspevok vzťahuje aj na ostatné deti rodiny v 

predškolskom veku. Príspevok na starostlivosť o dieťa tvorí základná suma, ktorá sa 

vypláca samostatne na každé dieťa zakladajúce nárok na príspevok.  

Aké dávky sa poskytujú? 

Prídavky na dieťa 

Výška prídavkov na dieťa je daná počtom detí spĺňajúcich podmienky na nárok v 

rodine. V prípade rodín s jedným rodičom sa prídavky na každé dieťa zvyšujú. 

Prídavky na deti nie sú zdaniteľné. 

Podpora v materstve 

Podpora v materstve sa vypláca podľa toho, čo si matka vyberie – vo forme finančnej 

pomoci alebo tzv. balíka detskej výbavy. Balík detskej výbavy obsahuje detské odevy 

a výrobky starostlivosti o deti. Podpora v materstve je nezdaniteľným príjmom. 

Príspevky na starostlivosť o deti 

Príspevok na domácu starostlivosť o dieťa sa vypláca rodinám, ktoré sa namiesto 

využívania zariadení dennej starostlivosti prevádzkovanými obcami, starajú o svoje 

deti do 3 rokov doma alebo iným spôsobom. Tento príspevok tvorí základná časť, 

súrodenecký prídavok a doplnkový príspevok v závislosti od príjmu. 

 

Príspevok na súkromnú starostlivosť o dieťa sa vypláca v prípade, že rodina zabezpečí 

súkromnú starostlivosť o dieťa. K základnej sume možno navyše vyplácať doplnkový 

príspevok v závislosti od príjmov. Príspevok sa vypláca priamo poskytovateľovi 

starostlivosti. 

 

Čiastočný príspevok na starostlivosť o dieťa sa vypláca rodičovi, ktorý má dieťa 

mladšie ako 3 roky, alebo počas prvých dvoch rokov školskej dochádzky dieťaťa, a 

ktorý zníži svoj pracovný čas na 30 hodín týždenne. 
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Ako získať rodinné dávky? 

Žiadosti o prídavky na deti sa zasielajú miestnej pobočke inštitúcie sociálneho 

poistenia. Proti rozhodnutiu inštitúcie sociálneho poistenia možno podať odvolanie 

odvolacej komisii pre sociálne poistenie. Proti rozhodnutiu tejto komisie sa možno 

odvolať na súd sociálneho zabezpečenia.  

 

Žiadosť o podporu v materstve treba zaslať miestnej pobočke inštitúcie sociálneho 

poistenia najneskôr dva mesiace pred predpokladaným dátumom pôrodu. Osvojitelia 

dieťaťa musia predložiť žiadosť o podporu v tehotenstve skôr, ako dieťa dosiahne vek 

jeden rok.  

 

Žiadosť o podporu v materstve sa môže podať spolu so žiadosťou o materský 

príspevok, otcovský príspevok a prídavky na deti. 
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Kapitola X: Nezamestnanosť 

Kedy máte nárok na dávky v nezamestnanosti? 

Dávky v nezamestnanosti tvoria dávky závislé od príjmu, základná podpora a podpora 

pre uchádzačov o zamestnanie. Väčšina zamestnancov je krytých svojou vlastnou 

sektorovou poisťovňou v nezamestnanosti a v taktom prípade majú nárok na dávky 

závislé od príjmu. Tieto dávky vypláca poisťovňa v nezamestnanosti. Základnú 

podporu a podporu pre uchádzačov o zamestnanie vypláca inštitúcia sociálneho 

poistenia (Kansaneläkelaitos, Kela). 

 

Kritériá na vznik nároku na dávky v nezamestnanosti sú tieto: 

 byť nedobrovoľne nezamestnaný, 

 nevykonávať zárobkovú činnosť, 

 byť práceschopný,  

 byť zaregistrovaný ako uchádzač o zamestnanie, 

 k dispozícii úradu práce, a 

 mať pobyt  vo Fínsku. 

Poistenie v nezamestnanosti 

Základné dávky sa vyplácajú nezamestnaným uchádzačom o zamestnanie vo veku od 

17 do 64 rokov, ktorí počas 28 mesiacov pred vznikom nezamestnanosti odpracovali 

celkovo najmenej 34 týždňov. Tieto dávky sa vyplácajú aj samostatne zárobkovo 

činným osobám, ktoré v priebehu 48 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich vzniku 

nezamestnanosti vykonávali v značnom rozsahu samostatnú zárobkovú činnosť 

celkovo 18 mesiacov.  

 

V prípade dávok závislých od príjmu sa uplatňuje rovnaké vekové ohraničenie a 

kvalifikačná lehota, ktorá však musí byť splnená počas členstva v poisťovni 

v nezamestnanosti. Členstvo vo fonde poistenia v nezamestnanosti je dobrovoľné.  

Podpora pre uchádzačov o zamestnanie 

Nárok na podporu pre uchádzačov o zamestnanie má každý nezamestnaný uchádzač o 

zamestnanie vo veku 17 až 64 rokov, ktorý má bydlisko vo Fínsku, pokiaľ vyčerpal 

svoj nárok na dávky v nezamestnanosti alebo nespĺňa požadované podmienky dĺžky 

zamestnania. Osoby vo veku od 17 do 24 rokov majú nárok na túto dávku počas 

účasti na iniciatívach podpory zamestnanosti (práca na skúšku, učňovský pomer, 

odborné vzdelávanie alebo rehabilitácia). 

 

Na osoby, ktoré prvýkrát vstupujú na trh práce, sa uplatňuje päťmesačná lehota na 

nadobudnutie práv. Od žiakov odborných škôl sa nepožaduje splnenie žiadnej 

potrebnej dĺžky doby poistenia. 
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Aké dávky sa poskytujú? 

Poistenie v nezamestnanosti 

Základná podpora v nezamestnanosti závislá od príjmu sa vypláca nezamestnaným, 

ktorí boli zaregistrovaní na úrade práce minimálne sedem dní počas ôsmich po sebe 

nasledujúcich týždňov. 

 

Dávky sa vyplácajú päť dní v týždni, najviac 500 pracovných dní. 

 

Starnúci nezamestnaní, ktorí spĺňajú podmienku predchádzajúceho zamestnania, majú 

nárok na predĺženie vyplácania príspevku v nezamestnanosti. 

Výška dávok 

Základná podpora v nezamestnanosti (peruspäiväraha) je paušálna dávka vyplácaná 

za každý pracovný deň. 

 

Výška podpory závislej od príjmu zodpovedá sume základnej podpory a 45 % rozdielu 

medzi dennou mzdou a základnou podporou. Ak je mesačný príjem vyšší ako 105-

násobok základnej sumy, jej výška je o 20 % vyššia. Za určitých podmienok sa zložka 

závisiaca od príjmu zvyšuje. 

Podpora pre uchádzačov o zamestnanie 

Podpora pre uchádzačov o zamestnanie sa vypláca nezamestnaným osobám, ktoré 

boli zaregistrované na úrade práce minimálne päť dní počas ôsmich po sebe 

nasledujúcich týždňov. 

 

Podpora pre uchádzačov o zamestnanie podlieha testovaniu výšky príjmov rovnako 

ako základná dávka v nezamestnanosti. Pri skúmaní majetkových pomerov sa 

prihliada na všetky vlastné príjmy dotknutej osoby a na časť príjmov nad stanovenú 

hornú hranicu, poberaných jej manželským partnerom alebo rodičmi.  

 

Podpora pre uchádzačov o zamestnanie sa vypláca bez testovania výšky príjmov počas 

180 dní po vyplatení dávok v nezamestnanosti za maximálne obdobie v dĺžke 500 dní, 

počas účasti na iniciatívach podpory zamestnanosti a pre konkrétne staršie 

nezamestnané osoby. 

 

Podpora pre uchádzačov o zamestnanie sa môže poskytovať bez časového 

obmedzenia. 

Ako získať dávky v nezamestnanosti? 

Žiadosti o základnú dávku a o podporu pre uchádzačov o zamestnanie sa podávajú 

miestnej pobočke inštitúcie sociálneho poistenia a žiadosť o dávku závislú od príjmu sa 

podáva fondu poistenia v nezamestnanosti, ktorého je poistenec členom. Agentúra pre 

sprostredkovanie zamestnania oznámi inštitúcii sociálneho poistenia alebo fondu 

poistenia v nezamestnanosti záväzné stanovisko k predpísaným podmienkam 

poberania dávok v zmysle politiky zamestnanosti.  
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V prípade sporu týkajúceho sa poistenia v nezamestnanosti môže žiadateľ podať 

odvolanie na inštitúciu sociálneho poistenia alebo fond poistenia v nezamestnanosti, 

ktoré preskúmajú, či je možná náprava. Ak podmienky nápravy na tejto úrovni nie sú 

splnené, sťažnosť preskúma komisia pre poistenie v nezamestnanosti. Proti 

rozhodnutiu komisie pre poistenie v nezamestnanosti možno podať odvolanie na súd 

sociálneho zabezpečenia.  
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Kapitola XI: Minimálne zdroje 

Kedy máte nárok na dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi? 

Všeobecná sociálna pomoc 

Sociálna pomoc je formou poslednej pomoci zameranej na zabezpečenie minimálnej 

podpory pre poistencov (rodiny). Táto pomoc sa poskytuje v prípade, keď poistenec 

(rodina) dočasne, na kratšie alebo dlhšie obdobie, nemá dostatok finančných 

prostriedkov na zabezpečenie svojich životných nákladov. Túto dávku vypláca obec v 

regióne, v ktorom poistenec (rodina) býva. 

 

Nárok na sociálnu pomoc majú všetci obyvatelia s trvalým pobytom. Nepodlieha 

podmienkam, ako je vek alebo štátna príslušnosť.  

Osobitné minimálne zdroje 

Príspevok na starostlivosť je dávka, ktorá sa dôchodcom vypláca v troch rôznych 

výškach v závislosti od potreby pomoci, prípadne na pokrytie nákladov spojených s 

domácou starostlivosťou alebo iných osobitných výdavkov spôsobených chorobou 

alebo úrazom. 

 

Príspevok pre postihnuté osoby má za cieľ finančne pomôcť zdravotne postihnutým 

osobám vo veku od 16 do 64 rokov pri ich každodennom živote, zárobkovej činnosti a 

štúdiu. Tento príspevok sa môže poskytnúť osobám, ktoré nepoberajú žiadny 

dôchodok. Výška tejto pomoci je odstupňovaná v rámci troch kategórií. 

 

Príspevok na bývanie pre dôchodcov sa poskytuje osobám starším ako 65 rokov, 

ktoré majú trvalé bydlisko vo Fínsku, alebo dôchodcom vo veku od 16 do 64 rokov. 

Tento príspevok sa poskytuje na úhradu primeraných nákladov na bývanie, ktoré 

presahujú 85 % stanovenej hranice. Vláda každoročne stanovuje maximálne výšky so 

zreteľom na náklady na bývanie v závislosti od obce, v ktorej sa rodina nachádza, a od 

veľkosti rodiny. Výška príspevku navyše závisí od rodinných zväzkov a od výšky 

príjmov a majetkových pomerov dotknutej osoby. 

 

Všeobecný príspevok na bývanie pokrýva 80 % opodstatnených nákladov na 

bývanie presahujúcich základnú odpočítateľnú čiastku (čiastka, ktorú musí domácnosť 

vždy zaplatiť sama). Výška odpočítateľnej čiastky je ovplyvnená polohou domova, 

veľkosťou domácnosti a hrubým ročným príjmom domácnosti. Výšky základných 

odpočítateľných čiastok sa stanovujú ročne. Domácnosti, ktorým je na základe príjmu 

priznaný príspevok na bývanie v plnej výške, sú oslobodené od základnej 

odpočítateľnej čiastky. 

 

Podpora pre uchádzačov o zamestnanie 

Pozri si časť o nezamestnanosti. 
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Aké dávky sa poskytujú? 

Všeobecná sociálna pomoc 

Táto dávka pozostáva z pevnej základnej sumy a doplnkovej pomoci v závislosti od 

potrieb. Jej výška závisí od rodinných zväzkov, ako sa uvádza ďalej: 

 osamelé osoby a slobodní rodičia: základná mesačná suma, 

 ostatné osoby vo veku aspoň 18 rokov: 85 % základnej sumy, 

 deti vo veku 18 rokov alebo viac žijúce so svojimi rodičmi: 73 % základnej sumy, 

 deti vo veku od 10 do 17 rokov: 70 % základnej sumy, 

 deti do veku 10 rokov: 63 % základnej sumy, 

 rodiny s deťmi do 17 rokov: základná suma sa zvyšuje o 5 % po narodení druhého 

dieťaťa a o 10 % za každé dieťa narodené od tretieho dieťaťa. 

 

Veľké výdavky na lekársku starostlivosť sa dôkladne zohľadňujú v jednotlivých 

prípadoch pri určovaní výšky sociálnej pomoci. 

 

Ostatné výdavky na ďalšiu sociálnu pomoc možno vyplácať vrátane 100 % 

oprávnených nákladov na bývanie, na každodennú starostlivosť o dieťa a ostatných 

nákladov, ktoré sa považujú za dôležité. 

Ako získať dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi? 

Sociálnu pomoc vypláca obec za určené obdobie, a to zvyčajne naraz za jeden mesiac. 

Tento proces sa riadi zákonnými požiadavkami obce podľa bežných administratívnych 

pravidiel. 

 

Príjemca musí informovať príslušný orgán a všetkých zmenách skutočností, na ktorých 

bolo založené toto rozhodnutie. Potreba podpory sa v takýchto prípadoch 

prehodnocuje. 
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Kapitola XII: Dlhodobá starostlivosť 

Kedy máte nárok na dlhodobú starostlivosť? 

Všetci rezidenti majú nárok na dlhodobú starostlivosť, na ktorú sa nevzťahuje 

kvalifikačná lehota ani vekové ohraničenie.  

 

Vzťahuje sa na osoby vyžadujúce neustálu a pravidelnú pomoc alebo starostlivosť (vo 

všeobecnosti aspoň raz do týždňa).  

 

Neexistuje žiadna univerzálna definícia nároku, keďže závisí od systému a obce. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Vecné dávky 

Je možné poskytovať služby v domácnosti a služby pre zdravotne postihnuté osoby 

(prepravné služby, osobný asistent, prispôsobenie domova), ako aj podporu pre 

neformálnu starostlivosť (príspevok na opatrovanie, zákonná dovolenka pre 

ošetrovateľa, podpora a poradenstvo). 

 

Existujú aj služby v domácnosti pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím 

vyžadujúcich externú podporu a pomoc, ktorú nie je možné poskytovať bežným 

spôsobom. 

 

Zákonné služby inštitucionálnej starostlivosti zahŕňajú inštitucionálne služby 

poskytované v domovoch dôchodcov, v nemocničných oddeleniach miestnych 

zdravotných stredísk a v ústavoch špecializovanej starostlivosti pre mentálne 

postihnuté osoby. Dlhodobá inštitucionálna starostlivosť sa poskytuje v rôznych typoch 

ošetrovateľských domovo a ústavoch pre ranených vojnových veteránov. MVO a 

súkromné firmy takisto poskytujú inštitucionálnu starostlivosť v domovoch dôchodcov 

a v súkromných nemocniciach. 

 

Účasť osoby na verejne organizovanej dlhodobej starostlivosti (viac ako tri mesiace) 

závisí od príjmu. Poplatok nemôže byť vyšší ako 85 % čistého príjmu osoby. Bez 

ohľadu na túto skutočnosť sa na osobné účely musí mesačne ponechať minimálna 

suma. 

Peňažné dávky 

Príspevok za starostlivosť o dôchodcov (Eläkkeensaajien hoitotuki) sa poskytuje v 

troch kategóriách v závislosti od potreby pomoci: 

 základná sadzba: v prípade choroby alebo úrazu, ktoré vyústili do potreby stálej 

pomoci a dohľadu inou osobou, 

 zvýšená sadzba: v prípade choroby alebo úrazu, ktoré vyústili do potreby stálej 

pomoci inej osoby pri väčšine denných činností alebo potreba dohľadu a sprievodu 

inou osobou, 

 osobitná sadzba: v prípade choroby alebo úrazu, ktoré vyústili do potreby stálej 

pomoci a dohľadu inou osobou. 
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Ďalšie peňažné dávky pri dlhodobej starostlivosti zahŕňajú: 

 príspevok na dieťa so zdravotným postihnutím a príspevok pre postihnuté osoby: 

obe dávky majú tri sadzby v závislosti od miery postihnutia. Prvý z uvedených 

príspevkov sa vypláca na ošetrovanie dieťa, ktorého zdravotný stav v dôsledku 

choroby alebo zníženej telesnej alebo duševnej schopnosti alebo úrazu vyžaduje 

ošetrovanie najmenej počas šiestich mesiacov alebo rehabilitáciu, ktorá so sebou 

prináša osobitnú záťaž, finančnú alebo inú. Druhý príspevok je určený na pomoc 

postihnutým osobám vo veku od 16 do 64 rokov pri ich každodennom živote, 

zárobkovej činnosti a štúdiu. Poskytuje sa iba osobám, ktoré nepoberajú žiadny iný 

dôchodok, 

 dávky pre opatrovateľov: tento príspevok závisí od obce. Ošetrovatelia, ktorí 

uzavreli zmluvu s obcou, majú nárok na tri voľné dni do mesiaca. 

Ako získať dlhodobú starostlivosť? 

Služby poskytujú obce, na ktoré je potrebné obrátiť sa so žiadosťou. Obce sú 

zodpovedné za poskytovanie služieb, ktoré môže poskytovať samotná obec, združenie 

obcí alebo ktoré sa môžu poskytovať na základe zmlúv so súkromným poskytovateľom 

služieb. 
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Príloha: Užitočné adresy a webové stránky 

 

Podrobnejšie informácie o kvalifikačných podmienkach a jednotlivých dávkach 

sociálneho zabezpečenia vo Fínsku môžete získať od štátnych inštitúcií, ktoré riadia 

systém sociálnej ochrany. 

 

Žiadosti o informácie o vplyve poistenia v dvoch alebo viacerých členských štátoch na 

dávky musia byť zaslané na adresu: 

 

Kansaneläkelaitos 

(Inštitúcia sociálneho poistenia) 

 

Žiadosti o individuálne informácie: 

Príslušná miestna pobočka (v mieste bydliska alebo pobytu dotknutej osoby) 

 

Iné informácie: 

Nordenskiöldinkatu 12 

PL 450 

00101 Helsinki 

Tel.: 020 434 11 

Fax: 020 434 5058 

E-mail: International.affairs@kela.fi 

http://www.kela.fi 

 

Eläketurvakeskus 

(Fínske dôchodkové centrum) 

00065 Eläketurvakeskus 

Tel.: 010 7511 

http://www.etk.fi 

 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 

(Zväz inštitúcií úrazového poistenia) 

Bulevardi 28 

00120 Helsinki 

Tel.: (09) 680 401 

E-mail: tvl@vakes.fi 

http://www.tvl.fi 

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (TYJ)  

(Zväz fínskych poisťovní v nezamestnanosti)  

Mäkelänkatu 2 C 

00500 Helsinki 

http://www.tyj.fi 

 

Zamestnanecké dôchodkové inštitúcie 

 

Eläke-Fennia 

00041 Eläke-Fennia 

Tel.: 010 5031 

 

 

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

PL 9 

02010 Tapiola 

Tel.: (09) 4531 

 

Varma 

PL 1 

00098 Varma 

Tel.: 010 51513 

 

Ilmarinen 

00018 Ilmarinen 

Tel.: (09) 1841 

 

Pensions-Alandia 

PB 121 

22101 Mariehamn 

Tel.: (018) 29 000 

 

Veritas 

PL 133 

20101 Turku 

Tel.: 010 55 010 

 

Etera 

PL 20 

00241 Helsinki 

Tel.: 010 553 300 

 

Dôchodkové pokladne a dôchodkové fondy sú vytvorené v rámci podniku a ich adresa 

zodpovedá adrese príslušného zamestnávateľa. 

 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 

(Inštitúcia sociálneho poistenia poľnohospodárskych prevádzkovateľov) 

PL 16 

02101 Espoo 

Tel.: (09) 43 511 

 

Merimieseläkekassa 

(Námornícka dôchodková poisťovňa) 

PL 327 

00121 Helsinki 

Tel.: 010 633 990 

 

Keva 

PL 425 

00101 Helsinki 

Tel.: 010 3141 

 

Finanssivalvonta 

(Úrad pre finančný dozor) 

PL 449 

00101 Helsinki 

Tel.: (09) 415 5950 

 


