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Käesolevas ülevaates esitatud teave on koostatud ja seda on ajakohastatud tihedas 

koostöös vastastikuse sotsiaalkaitsealase infosüsteemi (MISSOC) kohalike 

esindajatega. Lisateave MISSOC-võrgustiku kohta on aadressil 

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

 

Käesolev ülevaade on liikmesriigi sotsiaalkindlustuskorralduse üldine kirjeldus. 

Lisateave on muudes MISSOCi väljaannetes, mis kõik on olemas eespool esitatud 

veebiaadressil. Teavet annavad ka käesoleva ülevaate I lisas loetletud pädevad 

asutused ja ametid. 

 

Euroopa Komisjon ega ükski komisjoni nimel tegutsev isik ei vastuta selle eest, kuidas 

käesolevas väljaandes sisalduvat teavet kasutatakse. 
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 I peatükk. Sissejuhatus, korraldus ja rahastamine 

Sissejuhatus 

Rootsi üldine sotsiaalkindlustusskeem koosneb järgmistest kindlustusliikidest: 

 tervisekindlustus; 

 tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitised; 

 invaliidsushüvitised; 

 vanaduspensionid ja toitjakaotuspensionid; 

 töötuskindlustus; 

 peretoetused ja vanemakindlustus. 

Sotsiaalkindlustusega kaetud isikud 

Üldine sotsiaalkindlustusskeem on kohustuslik, välja arvatud töötuskindlustuse 

sissetulekuga seotud osa. 

 

Sotsiaalkindlustus koosneb elukohapõhisest kindlustusest, mis hõlmab garanteeritud 

toetusi, ja sissetulekupõhistest toetustest, mis hüvitab saamata jäänud sissetuleku. 

Nende kindlustustega on kaetud kõik, kes elavad või töötavad Rootsis. Isik loetakse 

Rootsis elanikuks, kui tema tegelik alaline elukoht on Rootsis, 

 

Üldreeglina loetakse Rootsi elama asuv isik Rootsi elanikuks, kui võib eeldada, et ta 

jääb riiki kauem kui aastaks. Kui Rootsi elanik lahkub Rootsist, loetakse teda endiselt 

Rootsi elanikuks, kui tema eeldatav välisriigis viibimine kestab kuni ühe aasta. 

 

Rootsi sotsiaalkindlustussüsteem rajaneb peamiselt riikliku kindlustuse põhimõttele. 

Seega ei määra inimeste kaitstust kuuluvus ühiskonnarühmadesse ning vahet ei tehta 

palgatöötajate ega füüsilisest isikust ettevõtjate vahel. See tähendab, et füüsilisest 

isikust ettevõtjatel on üldsüsteemil põhinev sotsiaalkaitse. 

Hüvitiste saamise tingimused 

Mõningate hüvitiste saamiseks on ooteaeg ning nende saamiseks kehtivad teatud 

tingimused. Vanema- ja töötuskindlustuse saamiseks on nõutav teatud kindlustusstaaž 

ning invaliidsushüvitiste ning vanadus- ja toitjakaotuspensionide maksmine sõltub 

Rootsis elatud ajast või töötasu suurusest. 

Kaebused 

Kui te ei ole kindlustuskassa või töötuskindlustuskassa otsusega rahul, võite nõuda 

kassalt selle ülevaatamist. Kui uus otsus teid ikka ei rahulda, võite pöörduda 

halduskohtusse. Selle otsused võib teatud asjaoludel üle vaadata apellatsiooniastme 

halduskohus. Teatud juhtudel võib ka selle kohtu otsuseid üle vaadata kõrgem 

halduskohus. 

Sotsiaalkaitse korraldus 

Rootsi sotsiaalkindlustussüsteem kuulub tervishoiu- ja sotsiaalküsimuste ministeeriumi 

(Socialdepartementet) pädevusse, välja arvatud töötuskindlustus ja rahalised õppe 

toetused. Kindlustus hõlmab peamiselt ravi- ja vanemakindlustust (sjuk- och 
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föräldraförsäkring), vanaduspensioni (ålderspension), toitjakaotuspensioni 

(efterlevandepension), haigushüvitist (sjukersättning) ja tegevushüvitist 

(aktivitetsersättning) ning tööõnnetuskindlustust (arbetsskadeförsäkring). 

 

1. jaanuaril 2011 jõustunud sotsiaalkindlustuse koodeksi kohaselt on 

sotsiaalkindlustus jagatud elukohapõhiseks kindlustuseks, mis hõlmab garanteeritud 

summasid ja hüvitisi, ning sissetulekupõhiseks kindlustuseks, millega hüvitatakse 

saamata jäänud sissetulek. Kõik, kes Rootsis alaliselt elavad või töötavad, on kaetud 

mõlema kindlustuskategooriaga. Rootsi kodakondsus ei ole enam kindlustatuse 

tingimuseks. 

 

Sotsiaalkindlustusi haldab Rootsi sotsiaalkindlustuskassa (Försäkringskassan), välja 

arvatud vanadus- ja toitjakaotuspensionid, mida haldab Rootsi pensioniamet. 

 

Tervishoiu eest vastutavad Rootsi läänivalitsused või piirkonnad (ühel juhul kohalik 

omavalitsus), millel on õigus määrata kogutava maksu suurus. 

 

Töötuskindlustus kuulub tööhõiveministeeriumi (Arbetsmarknadsdepartementet) 

pädevusse. See koosneb kahest osast: põhikindlustus ja valikuline sissetulekupõhine 

kindlustus. Põhikindlustusega on kaetud vähemalt 20-aastased isikud, kellel ei ole 

valikulist kindlustust. Sissetulekupõhine kindlustus on vabatahtlik. 

Töötuskindlustuskassad haldavad kindlustust. 

 

Sotsiaalabi, mida Rootsis ei peeta sotsiaalkindlustuse osaks, kuulub tervishoiu- ja 

sotsiaalministeeriumi pädevusse. Seda kontrollib riiklik tervishoiu ja hoolekande 

nõukogu (Socialstyrelsen). Sotsiaalabi andmine kohalikul tasandil, sealhulgas lastele 

ning peredele suunatud hooldus- ja muud teenused ning eakate ja puuetega inimeste 

hooldus, on kohalike omavalitsuste ülesanne. 

 

Rahalist õppetoetust haldab Rootsi õppetoetuste amet (Centrala studiestödsnämnden, 

CSN). 

Rahastamine 

Sotsiaalkindlustust rahastatakse maksudest ja sotsiaalkindlustusmaksetest. Enamik 

kuludest kaetakse tööandjate makstavatest sotsiaalkindlustusmaksest (31,42% 

palgast). Füüsilisest isikust ettevõtjad tasuvad sotsiaalkindlustusmakseid ise (28,97% 

sissetulekust). Füüsilisest isikust ettevõtjate makseid võib teatud määral vähendada, 

kui nad on ravikindlustuse korral nõus pikema ooteajaga. 

 

Peale selle on kindlustatud isikute maksetest hakatud viimasel ajal osaliselt rahastama 

vanaduspensionisüsteemi. Maksed katavad kogu kindlustuskuludest ligikaudu 60%. 

Ülejäänu kaetakse fondikasumitest ja riigieelarve kaudu maksudest. 

 

Pensionikindlustusmaksed vähendatakse palgast ja kantakse otse maksuametile. Kui 

olete liitunud töötukassaga, peate tasuma sinna osamakseid ise. 

 

Üle 65-aastaste isikute eest peab tööandja tasuma väiksemaid makseid. 

 

Läänivalitsused rahastavad arstiabi piirkonna maksudest ning teatud ulatuses ka 

riigitoetustest ja teenustasudest. 

 

Sotsiaalabi rahastatakse peamiselt kohalikest maksudest. 
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II peatükk. Tervishoid 

Teie õigused tervishoiuteenustele 

Kõigil elanikel on õigus tervishoiuteenustele. Kvalifikatsiooniperioodi ei ole. 

 

Rootsi piirkondlik tervishoiusüsteem on suures osas sotsiaalkindlustussüsteemist 

sõltumatu. Iga läänivalitsus (landsting) või piirkond (region) ning ühel juhul kohalik 

omavalitsus (kommun) peab tagama, et kõikidel riigis või piirkonnas elavatel isikutel 

oleks juurdepääs kvaliteetsele arstiabile. 

 

Arstiabi korraldavad peamiselt läänivalitsused või piirkonnad, kuid läänivalitsusega on 

sõlminud lepingu ka eraarste. 

 

Kohalikud võimud vastutavad tervishoiuteenuste teatud aspektide, eelkõige eakate 

hooldekodude elanikele osutatavate tervishoiuteenuste eest. 

Mida hüvitised hõlmavad? 

Tervishoiuteenused hõlmavad üldist arstiabi (sh arstivisiite ja erihooldust), haiglaravi, 

füsioteraapiat ja muud ravi, hambaravi ja ravimeid. 

 

Meditsiiniteenuste eest vastutav asutus peab hüvitama teatud arstiabiga ja 

tervishoiuteenustega seotud transpordikulud. Kulude hüvitamise korra kehtestab iga 

asutus ise. 

 

Läänivalitsused või piirkonnad tagavad teatud tingimustel ka abivahendid (nt 

proteesid, kuuldeaparaadid). 

Tervishoiuteenuste osutamine 

Ravi 

Haigestumise korral ja arsti poole pöördumisel katab enamiku kuludest läänivalitsus, 

kuid te peate ise maksma teenustasu 100–200 Rootsi krooni (11–23 eurot). 

Erakorralise abi teenustasu on kuni 400 Rootsi krooni (46 eurot)). Eriarsti abi eest 

maksab patsient 230–320 Rootsi krooni (26–37 eurot). 

 

Enamik arste töötab vahetult maakonnavalitsuse alluvuses, kuid on ka palju eraarste, 

eelkõige suurtes linnades. Kui te pöördute eraarsti poole, kes on läänivalitsusega 

sõlmitud lepingu kaudu seotud riikliku tervishoiusüsteemiga, peate maksma 

samasugust teenustasu kui riiklikus süsteemis. 

 

Ka teistele meditsiinitöötajatele (nt piirkonnaõdedele ja füsioterapeutidele) tuleb 

maksta teenustasu 0–100 Rootsi krooni (0–11 eurot). 

 

Haiglapatsiendid tasuvad haiglapäeva tasu, mis praegu on kuni 80 Rootsi krooni 

(9,18 eurot). 

 

Teenustasu moodustab patsiendi omaosaluse ja seda kindlustus ei hüvita. 
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Ravimid ja muud farmaatsiatooted 

Patsient peab ravimite hinnast tasuma 12 kuu jooksul kuni 1100 Rootsi krooni 

(126 eurot). Seda selle aja vältel ületavatest ravimikuludest tasub patsient 

kuluvahemikus 1101–2100 Rootsi krooni (126–241 eurot) ravimite hinnast 50%, 

vahemikus 1201–3900 krooni (241–448 eurot) 25% ja vahemikus 3901–4400 krooni 

(448–505 eurot) 10%. Kui teie kogukulutused ravimitele, st teie enda kulud pluss 

toetused ületavad 12 kuu jooksul 4400 Rootsi krooni (505 eurot), on ravimid 12-

kuulise perioodi ülejäänud aja jooksul teile tasuta. Sellega on tagatud, et patsiendi 

omaosalus (st ravimite hind, mida patsient maksab ise) ei ületa 12 kuu jooksul 

2200 Rootsi krooni (252 eurot). See ülempiir kehtib meditsiinitoodetele, mille arst on 

määranud pärast gastroenterostoomiat. Ravimite manustamiseks vajalikud tooted on 

tasuta. 

 

Patsient maksab ise täishinna käsimüügiravimite ja nende ravimite eest, mida 

tervisekindlustus ei hüvita. 

 

Mõningaid eritoite, mis on ette nähtud alla 16-aastastele lastele (näiteks 

gluteeniallergia korral), võib saada soodushinnaga. 

 

Apteegile makstavat teenustasu ei hüvitata. 

Hambaravi 

Kui vajate hambaravi, võite pöörduda erahambaarsti või hambahügieeni spetsialisti 

poole või riiklikku hambakliinikusse. Lastele ja noortele (kuni selle kalendriaasta 

lõpuni, mil noor saab 19-aastaseks) on hambaravi tasuta. 

 

Kindlustusega tagatakse suurehinnaliste protseduuride hüvitamine ja toetatakse 

hambaravi, et tagada korrapärane hambaarsti juures kontrollil käimine. 

Suurehinnaliste protseduuride hüvitamine põhineb võrdlushindadel – kuludest 

vahemikus 3000–15 000 Rootsi krooni (344–1721 eurot) hüvitatakse 50% ja 15 000 

krooni (1721 eurot) ületavatest kuludest 85%. 

 

Mitmesuguste protseduuride eest makstavad teenustasud varieeruvad, sest et 

hambaraviteenuse osutajad (nt hambaarstid ja hambahügieeni spetsialistid) 

kehtestavad hinnad ise. 

 

Hambaravikulud hüvitatakse hambaraviteenuse osutajale üksnes siis, kui protseduuri 

on teinud volitatud hambaarst või hambahügieeni spetsialist, kes on alla 70-aastane. 

Sellest vanusepiirist on võimalik taotleda erandit. 
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III peatükk. Rahalised haigushüvitised 

Teie õigused rahalistele haigushüvitistele 

Rahaliste haigushüvitise (sjukpenning) või haigurahaga (sjüklön) hüvitatakse 

haigusest tingitud töövõimetuse tõttu saamata jäänud sissetulek. 

 

Kindlustust nõutakse palgatöötajatelt ja füüsilistest isikust ettevõtjatelt, kes soovivad 

saada haigushüvitist. Kummagi kategooria kohta kehtivad aga haiguse korral veidi 

erinevad nõuded: palgatöötajate korral on ooteperiood 1 päev (hüvitist hakatakse 

maksma alates haiguse 2. päevast), kuid füüsilisest isikust ettevõtjad võivad valida 

sobiva ooteperioodiga (7, 14, 30, 60 või 90 päeva) kindlustusliigi. 

 

Töötaja, kes ei saa haiguse tõttu töötada, saab haigusraha, mida maksab 2.–

14. haiguspäeval (kaasa arvatud) tööandja. Pärast seda maksab rahalist 

haigushüvitist Rootsi sotsiaalkindlustuskassa. 

 

Rootsi riiklikus tööhõiveametis tööotsijatena registreeritud töötutele maksab 

haigestumise teisest päevast alates rahalist haigushüvitist Rootsi 

sotsiaalkindlustuskassa, ning füüsilisest isikust ettevõtjatele alates esimesest päevast 

pärast valitud ooteperioodi. Ka üliõpilased võivad teatud juhtudel saada rahalist 

haigushüvitist. 

Hüvitiste saamise tingimused 

Haigusraha saamiseks ei ole kehtestatud sissetuleku alampiiri. Vähem kui kuu aja eest 

tööle võetud isik peab haiguspalga saamiseks olema tööl olnud ja töötanud vähemalt 

kaks nädalat. 

 

Haigushüvitise saamiseks peab teie töösissetulek olema vähemalt 24% kehtivast 

hinnapõhisest baassummast ja teie töövõime peab olema haiguse tõttu vähenenud 

vähemalt 25%. 

Rehabilitatsioon 

Et isikud, kes ei saa haiguse tõttu töötada, saaksid tööellu tagasi pöörduda, on 

mõnikord vaja võtta spetsiaalsed rehabilitatsioonimeetmed. Võimalike vajalike 

meetmete võtmise eest vastutavad mitmesugused ametiasutused ja organisatsioonid. 

Töövõimetutele isikutele vajalike rehabilitatsioonimeetmete võtmist koordineerib 

Rootsi sotsiaalkindlustuskassa, kes võib maksta ka hüvitist rehabilitatsiooni ajal 

saamata jäänud sissetuleku eest. 

 

Esmajärjekorras on töötaja tööle naasmiseks vajalike rehabilitatsioonimeetmete 

tagamine tööandja kohustus. Tööandja peab koos töötajaga välja selgitama 

rehabilitatsioonimeetmete vajaduse. 

 

Rehabilitatsioonimeetmetes osalejale makstakse rehabilitatsioonitoetust 

(rehabiliteringsersättning). 

 

Rootsi sotsiaalkindlustuskassa maksab seda toetust kahes osas. Esimene osa on 

rehabilitatsiooni ajal saamata jäänud sissetuleku hüvitis, mida võidakse maksta kas 

täies ulatuses või osaliselt (25%, 50% või 75% ulatuses täismäärast), samas määras 
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kui rahalist haigushüvitist. Toetuse teine osa on rehabilitatsioonikulude katmise 

eritoetus. 

Mida hüvitised hõlmavad? 

Haiguse korral kehtib 1-päevane ooteaeg, mille ajal hüvitist ei maksta. See kehtib nii 

tööandja makstava haigusraha kui ka Rootsi sotsiaalkindlustuskassa makstava 

rahalise haigushüvitise kohta. Füüsilisest isikust ettevõtjad võivad valida ooteaja ise 

(vt eespool punkt „Teie õigused rahalistele haigushüvitistele”). 

 

Haigusraha suurus oleneb palgast, mida teile oleks makstud, kui te ei oleks haige, 

ning see on vähemalt 80% sellest palgast. 

 

Haigushüvitise suurus arvutatakse haigushüvitise maksmise aluseks oleva sissetuleku 

põhjal, mis on aasta rahaline sissetulek, mille isik eeldatavalt teenib tööga vähemalt 

6 järjestikuse kuu jooksul või regulaarse hooajalise tööga või muu sarnasega, kuni 

aastase ülempiirini, mis on 7,5-kordne hinnapõhine baassumma (330 000 Rootsi 

krooni (37 868 eurot) (7,5 x 44 000 Rootsi krooni (5049 eurot)). 

 

Sissetulek tuleb hüvitist taotledes deklareerida Rootsi sotsiaalkindlustuskassale. 

 

Olenevalt sellest, mis ulatuses on isik sunnitud haiguse tõttu töötamise peatama, 

makstakse hüvitist kas täies ulatuses või osaliselt (25%, 50% või 75% ulatuses 

täismäärast). 

 

Rahalist haigushüvitist, mille suurus on 80% hüvitise aluseks olevast sissetulekust 

korrutatud 0,97-ga, makstakse 450-päevase perioodi (nn raamperioodi) jooksul 

364 päeva eest. Kui haigus jätkub ka pärast 364 päeva, võib taotleda rahalise 

haigushüvitise pikendamist. Sel korral makstakse hüvitist kõige rohkem 550 päeva. 

Pikendatud rahaline haigushüvitis on 75% hüvitise aluseks olevast sissetulekust 

korrutatud 0,97-ga. 

 

Raske haiguse korral võib taotleda jätkuvat haigushüvitist. Sellised rasked haigused 

võivad olla teatud kasvajad, neuroloogilised haigused, nagu amüotroofne 

lateraalskleroos (ALS), või elutähtsa elundi siirdamise ootamine. Jätkuva 

haigushüvitise maksmise aeg ei ole piiratud. Hüvitist makstakse samas ulatuses kui 

esimese 364 päeva jooksul (ligikaudu 80%). 

 

Pärast pikendatud rahalise haigushüvitise saamist 550 päeva jooksul teeb Rootsi riiklik 

tööhõiveamet isikule ettepaneku osaleda individuaalses tööturule naasmise 

sissejuhatavas programmis. Kui isik on programmis osalemiseks liiga haige, võib ta 

teatud tingimustel taotleda haigushüvitise pikendamist. Sellise hüvitise maksmine ei 

ole ajaliselt piiratud ning sellega kompenseeritakse ligikaudu 75% palgast. 

 

Kui te peate töötamisest loobuma seetõttu, et olete haigusnähtudeta nakkusekandja 

või teil on nakkushaigus, mis ei takista teid töötamast, võite saada rahalise 

haigushüvitise asemel nakkusekandja hüvitist. 

 

Kui isikule on makstud ajutist haigustoetust (tidsbegränsad sjukersättning) 

maksimaalse arvu kuude eest ning tal ei ole sissetulekut rahalise haigushüvitise 

saamiseks, või on sissetulek väike, võib ta erijuhtudel saada rahalist haigushüvitist 

(sjukpenning i särskilda fall). 
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Rahaliste haigushüvitiste taotlemine 

Haigusest teatamine 

Kui teil on õigus haigusrahale, peate haiguse 1. päeval teatama haigusest tööandjale. 

Kui teil on õigus rahalisele haigushüvitisele, peate teatama Rootsi 

sotsiaalkindlustuskassale. 

 

Alates haiguse 8. päevast tuleb esitada arstitõend. 

 

Kui haigusraha saav töötaja on haige kauem kui kaks nädalat, peab tööandja 

15. päeval teatama sellest Rootsi sotsiaalkindlustuskassale. 

Tööle naasmisest teatamine 

Haigusraha või rahalise haigushüvitise saaja peab tööle naasmisest teatama 

tööandjale või Rootsi sotsiaalkindlustuskassale. 
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IV peatükk. Vanemahüvitised 

Teie õigused vanemahüvitistele 

Rasedus- ja sünnitushooldus 

Kõigil riigis elavatel naistel on õigus raseduse ja sünnitusega seotud 

tervishoiuteenustele. 

Rahaline rasedushüvitis 

Rasedatel on õigus rahalisele rasedushüvitisele, kui neil on füüsiliselt raske töö, mille 

tegemist nad ei saa raseduse tõttu jätkata, ja kui neid ei saa üle viia kergemale tööle. 

Rasedushüvitist võidakse maksta kõige varem alates 60. päevast enne hinnangulist 

sünnituskuupäeva. 

 

Naistel on õigus rahalisele rasedushüvitisele ka siis, kui nende tehtavat tööd e tohi 

teha raseduse ajal ja kui neid ei saa üle viia teisele tööle. Rasedushüvitist makstakse 

iga päeva eest, mida keeld puudutab. 

Rahaline vanemahüvitis 

Rahalist vanemahüvitist makstakse lapsevanemale lapse sündimisel või lapsendamisel. 

Lapse sünni puhul makstakse vanemahüvitist kokku 480 päeva eest, mitmike sünni 

korral täiendavalt 180 päeva lapse kohta alates 2. lapsest. 

 

180 Rootsi krooni (21 eurot) päevas ületava rahalise vanemahüvitise saamiseks peab 

vanem olema kindlustatud seda summat ületava haigushüvitise saamiseks vähemalt 

240 järjestikust päeva enne sünnitust. See nõue kehtib hüvitise saamise esimese 

180 päeva kohta, kuid mitte ülejäänud päevade kohta. 

 

Vanemahüvitist ei pea võtma välja järjest; selle võib jagada mitmeks 

hüvitusperioodiks kuni lapse 8-aastaseks saamiseni või kuni tema esimese kooliaasta 

lõpuni, kui ta on sel ajal vanem kui 8-aastane. Lapsendajad võivad jagada 

vanemahüvitise maksmise mitmeks perioodiks 8 aasta jooksul alates päevast, mil laps 

on nende hoole all. Hüvitist ei maksta üle 10-aastaste lapsendatud laste korral. 

 

Kui vanemad kasvatavad last koos, on kummalgi õigus pooltele kõigist 

vanemahüvitise maksmise päevadest. Kumbki vanem võib loobuda oma õigusest 

vanemahüvitisele teise vanema kasuks, välja arvatud 60 päeva pikkusest perioodist. 

 

Kui vanemad kasvatavad last koos, kuid üks neist ei täida rahalise vanemahüvitise 

saamiseks vajalikke tingimusi, on teisel vanemal õigus kogu 480 päeva pikkusele 

perioodile. 

 

Emal on õigus saada rahalist vanemahüvitist ka enne lapse sündi, alates 60. päevast 

enne hinnangulist sünnituskuupäeva. Mõlemad vanemad võivad saada hüvitist samal 

ajal, et osaleda sünnituseelsel või -järgsel koolitusel. Vanemad võivad samal ajal 

kasutada 30 hüvitispäeva, et hoolitseda koos oma lapse eest. Nimetatud 60 päeva (30 

päeva vanema kohta) saab ära kasutada ainult lapse esimese eluaasta jooksul. 
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Lapse sünni järel makstakse vanemahüvitist sellele vanemale, kes peatab lapse eest 

hoolitsemiseks töötamise. Sealjuures on emal alati õigus vanemahüvitisele kuni 

4 nädalat pärast sünnitust, seda ka juhul, kui ta last ei kasvata. 

 

Isal on lisaks õigus lapse sünni või lapsendamise korral 10 hüvitise maksmise päevale. 

Seda hüvitist ei saa välja võtta hiljem kui 2 kuud pärast lapse haiglast kojujõudmist 

või lapsendatud lapse perre jõudmist. Need päevad võib erijuhtudel anda muule isikule 

kui isale. 

 

Ajutist rahalist vanemahüvitist (tillfällig föräldrapenning) makstakse juhul, kui laps 

jääb haigeks ja vanem ei saa lapse eest hoolitsemise tõttu töötada. 

Mida hüvitised hõlmavad? 

Rasedus- ja sünnitushooldus 

Emade ja laste ennetav tervishoid ja pereplaneerimise nõustamine on üldiselt tasuta. 

Rahaline rasedushüvitis 

Rahalist rasedushüvitist makstakse kuni 50 päeva eest eeldatavale 

sünnituskuupäevale eelneva 60 päeva jooksul. Kui naisel on töötamine keelatud, võib 

rahalist rasedushüvitist maksta rohkem kui 50 päeva eest. 

 

Summa vastab samale naisele makstavale rahalisele haigushüvitisele, st 97%-le 80%-

st haigushüvitise maksmise aluseks võetavast sissetulekust. Rahalise rasedushüvitise 

ülempiir on 7,5-kordne hinnapõhine baassumma (300 000 Rootsi krooni (37 

868 eurot)). 

Rahaline vanemahüvitis 

Rahalist vanemahüvitist makstakse kokku 480 päeva eest lapse kohta. 390 päeva eest 

makstakse hüvitist vastavalt rahalise haigushüvitise määrale, st 97%-le 80%-st 

haigushüvitise maksmise aluseks olevast sissetulekust. Alampiir on 180 Rootsi krooni 

(21 eurot) päevas (minimaalne garanteeritud hüvitis) ja ülempiir on 10-kordne 

hinnapõhine baassumma (440 000 Rootsi krooni (50 491 eurot)). Ülejäänud 90 päeva 

eest makstakse miinimumhüvitist. 

 

Vanemahüvitist võidakse maksta 12,5%, 25%, 50%, 75% või 100% ulatuses 

täismäärast, sõltuvalt sellest, mis ulatuses peab vanem lapse eest hoolitsemiseks 

töötamisest loobuma. 

 

Ajutist rahalist vanemahüvitist võib taotleda kõige rohkem 120 päevaks aastas kuni 

lapse 12-aastaseks saamiseni (teatud juhtudel võib hüvitise saamist pikendada). 

Vanemahüvitiste taotlemine 

Vanemahüvitise saamiseks peate pöörduma Rootsi sotsiaalkindlustuskassa poole. 
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V peatükk. Invaliidsushüvitised 

Teie õigused invaliidsushüvitistele 

Haigustoetus- ja tegevustoetus 

Kui teie töövõime on tingituna haigusest või muust füüsilisest või vaimupuudest 

vähenenud vähemalt 25% võrra, võite saada haigustoetust (sjukersättning) või 

tegevustoetust (aktivitetsersättning). Tegevustoetuse saamiseks peab töövõime 

kaotus olema pikaajaline. 

 

Haigus- ja tegevustoetus koosneb kahest osast: 

 sissetulekupõhine haigustoetus/tegevustoetus, mida rahastatakse tööhõives 

osalejate (palgatöötajad ja füüsilisest isikust ettevõtjad) maksetest; 

 maksudest rahastatav haigustoetus/tegevustoetus garanteeritud toetusena, mida 

võivad saada kõik elanikud, kellel on väike sissetulek või kes ei saa 

sissetulekupõhist haigus- või tegevustoetust. 

 

Sissetulekupõhine haigustoetus/tegevustoetus 

Kõik Rootsis töötavad inimesed on kaetud sissetulekupõhise hüvitiste kindlustusega ja 

saavad pensioniõigust andvat sissetulekut, olles seega õigustatud saama 

sissetulekupõhist haigustoetust/tegevustoetust (kui pensioniõigust andvat sissetulekut 

on saadud võrdlusperioodil vähemalt ühe aasta jooksul). 

 

Haigustoetust makstakse 30–64-aastastele ja tegevustoetust 19–29-aastastele 

inimestele. 
 

Garanteeritud toetus 

Kui teil ei ole sissetulekupõhise haigustoetuse/tegevustoetuse saamise õigust, võite 

saada teie garanteeritud tasemele vastavat garanteeritud toetust. Kui te saate teatud 

künnisest väiksemat sissetulekupõhist hüvitist, makstakse vahe teile garanteeritud 

toetusena. Garanteeritud toetus põhineb elukohal. Garanteeritud hüvitise saamiseks 

peate olema kaetud Rootsi elukohapõhise kindlustusskeemiga. 

Puudetoetus 

Püsivate talitlushäirete korral võidakse maksa puudehüvitist (handikappersättning). 

 

Seda võidakse maksta kas koos saamata jäänud sissetuleku hüvitisega, näiteks 

haigustoetuse- või tegevustoetusega, või iseseisva toetusena. 

 

Puudehüvitise saamiseks peab isik olema vähemalt 19-aastane ja tal peavad enne 65-

aastaseks saamist ilmnema vähemalt aasta jooksul sellised talitlushäired, et 

 ta vajab suure osa ajast hooldust ja tavalistel argitoimingutel abi; 

 ta vajab töötamiseks või õppimiseks pidevalt abi või 

 puudega kaasnevad praegu või lähitulevikus olulised lisakulutused. 

Puudega lapse hooldustoetus 
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Kui te hoolitsete vanemana haige või puudega lapse eest, võite saada hooldustoetust 

(vårdbidrag), kui laps vajab vähemalt 6 kuu jooksul hooldust või erihooldust ja/või kui 

lapse haiguse või puudega kaasneb teile lisakulutusi. 

Abitoetus/isikliku abi toetus 

Raske puudega isik, kes vajab iga päev abi, võib saada abitoetust 

(assistansersättning) või isikliku abi toetust (personlig assistans). 

 

Kui isik vajab tavaliste argitoimingute jaoks abi üle 20 tunni nädalas, on tal õigus 

saada riigi makstavat abitoetust; kui vähem, maksab toetust kohalik omavalitsus 

isikliku abi toetuse nime all. 

 

Tavalised argitoimingud, mille jaoks osutatakse abi, on 

 isiklik hügieen, 

 riietumine, 

 söömine, 

 suhtlemine, 

 muud toimingud, mida isiku puue takistab. 

 

Nimetatud toetuste saamiseks peab isik kuuluma järgmistest kategooriatest ühte: 

 vaimupuudega, nt autismi või sarnase seisundiga isikud; 

 vägivallast või füüsilisest haigusest põhjustatud ajutraumast täiskasvanueas tingitud 

raske ja püsiva vaimupuudega isikud või 

 isikud, kellel on muu vaimu- või füüsiline puue, mis ei ole vananemise normaalne 

tagajärg, kui see puue on raske ja takistab oluliselt argielu. 

Funktsioonihäiretega isikute sõidukitoetus 

Toetuse saamiseks peab isikul olema funktsioonihäirete tõttu väga raske iseseisvalt 

liikuda või kasutada ühissõidukeid. Sõidukitoetus antakse sagedusega kuni üks kord 

7 aasta järel. 

Mida hüvitised hõlmavad? 

Haigustoetus- ja tegevustoetus 

Sissetulekupõhine haigustoetus/tegevustoetus 

Nimetatud toetuse arvutamiseks kasutatakse tinglikku sissetulekut, mis põhineb 

pensioni aluseks oleval sissetulekul, mida isik on saanud Rootsis võrdlusperioodil enne 

hetke, mil töövõime oli vähenenud vähemalt 25% võrra vähemalt aasta vältel. 

 

Täielik sissetulekul põhinev haigustoetus/tegevustoetus on 64% tinglikust 

sissetulekust. 

 

Tinglik sissetulek põhineb võrdlusperioodi 3 suurima aastase brutosissetuleku 

keskmisel. Võrdlusperioodi pikkus oleneb isiku vanusest ja on 5–8 aastat. 

 

Suurim sissetulekupõhine haigustoetus/tegevustoetus on 17 600 Rootsi krooni 

(2020 eurot) kuus. 
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Haigustoetuse maksmise aeg ei ole piiratud. Isiku 65-aastaseks saamisel asendatakse 

toetus vanaduspensioniga. Tegevustoetuse kestus on alati piiratud; see määratakse 

kuni 3 aastaks korraga. 
 

Garanteeritud toetus 

Tegevustoetuse garanteeritud tase on vanusega seotud ja seda kuni 30-aastaseks 

saamiseni. Alla 21-aastaste isikute aastane garantiitase on 2,10-kordne hinnapõhine 

baassumma. Edasi tõuseb tase 0,05-ga korrutatud hinnapõhise baassumma võrra 

vanuse iga 2 aasta kohta kuni 30 aasta vanuseni. 

 

Haigustoetuse garanteeritud tase on 2,40-kordne hinnapõhine baassumma. 

Baassumma on 44 000 Rootsi krooni (5049 eurot) ja garanteeritud tase 105 600 

krooni (12 118 eurot) (2,40 × 44 000 Rootsi krooni (5049 eurot)). 

 

Garanteeritud toetuse suurus sõltub kindlustusstaažist. Kindlustusstaaži arvutamisel 

võetakse arvesse nii tegelik Rootsis elamise aeg alates 16 aasta vanusest kui ka 

tulevane tinglik kindlustusaeg kuni 65 aasta vanuseni. Tulevase kindlustusaja 

arvestamiseks peate olema elanud Rootsis teatud arvu aastaid 16-aastaseks saamise 

ja riski realiseerumisele eelnenud aasta lõpu vahel. 

 

Garanteeritud toetuse saamiseks täisulatuses peab kindlustusstaaž olema vähemalt 

40 aastat. Lühema kindlustusstaaži korral vähendatakse toetust iga 40 aastast 

puuduva aasta kohta 1/40 võrra. Garanteeritud toetusena makstav täielik 

haigustoetus on juhul, kui Rootsis on elatud vähemalt 40 aastat, 8800 Rootsi krooni 

(1010 eurot) kuus. 

 

Garanteeritud toetust vähendatakse vastavalt sissetulekupõhisele 

haigustoetusele/tegevustoetusele ning seda makstakse 4 suuruses vastavalt puude 

raskusele. 

Puudetoetus 

Puudetoetuse suuruse määramisel võetakse arvesse puudega isiku üldist seisundit, 

mitmesuguseid abivajadusi ja lisakulutusi. Hüvitist võidakse maksta 3 suuruses, 36%, 

53% või 69% hinnapõhisest baassummast. 

 

Suurim summa on 30 360Rootsi krooni (3484 eurot). 

Puudega lapse hooldustoetus 

Hooldustoetus on hüvitis, millega hüvitatakse lisapingutusi, mida vanem peab tegema 

järelevalve või spetsiaalse hoolduse tõttu, ja/või lisakulutusi, mis kaasnevad lapse 

haiguse või puudega. Toetuse suuruse arvutamisel võetakse arvesse hooldusvajadust 

ja lisakulutusi. Toetust võidakse maksta 25%, 50%, 75% või 100% ulatuses 

täismäärast. 

 

Suurim summa on 250% hinnapõhisest baassummast, 110 000 Rootsi krooni (12 

623 eurot) aastas. 

 

Hooldustoetust makstakse alates lapse sünnist kuni tema 19-aastaseks saamise aasta 

juuni lõpuni. 
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Abitoetus/isikliku abi toetus 

Isik, kellele on enne 65-aastaseks saamist määratud abitoetus/isikliku abi toetus, võib 

saada seda edasi ka pärast 65-aastaseks saamist. 

 

Isik võib ise valida aitamise viisi, näiteks ühe järgmistest: 

 palgata ühe või mitu abilist või 

 taotleda abi kohaliku omavalitsuse kaudu või 

 kasutada hooldust pakkuva ettevõtte või organisatsiooni teenuseid. 

 

Toetuse suurus on 267 Rootsi krooni (31 eurot) tunni kohta. 

 

Rootsi sotsiaalkindlustuskassa otsustab, mitu tundi isik abi vajab, ning määrab sellest 

tulenevalt toetuse suuruse. 

Funktsioonihäiretega isikute sõidukitoetus 

Puudega isikud ja alla 18-aastaste puudega laste vanemad võivad saada abi auto, 

mootorratta või mopeedi ostmiseks ja kohandamiseks. Piiratud ulatuses võidakse 

toetada ka sõiduõppekursustel osalemist. 

 

Toetus on ette nähtud isikliku auto ostmiseks. Põhitoetus on 60 000 Rootsi krooni 

(6885 eurot). Sõltuvalt isiku varalisest olukorrast võidakse maksta lisaks veel kuni 

40 000 Rootsi krooni (4590 eurot). Kõik kulud auto kohandamiseks isiku füüsilistele 

vajadustele vastavaks hüvitatakse ilma piiranguta. 

Invaliidsushüvitiste taotlemine 

Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus Rootsi sotsiaalkindlustuskassale. Isikliku abi 

toetuse maksmine käib kohalikule omavalitsuse kaudu. 
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VI peatükk. Vanaduspensionid ja -hüvitised 

Teie õigused vanadushüvitistele 

1. jaanuaril 1999 jõustus Rootsis uus vanaduspensionisüsteem, millega kaasnevad 

mõningad üleminekusätted. 

 

1954. aastal ja hiljem sündinud on kaetud täielikult uue süsteemiga. 
 

Aastatel 1938–1953 sündinud on kaetud osaliselt vana ja osaliselt uue süsteemiga. 

Sünniaastast sõltub, mis ulatuses kumbagi süsteemi rakendatakse: 1938. aastal 

sündinud on kaetud uue süsteemiga 4/20 ja vanaga 16/20 ulatuses; 1939. aastal 

sündinud on kaetud uue süsteemiga 5/20 ja vanaga 15/20 ulatuses jne. 

 

1937. aastal või varem sündinud on kaetud täielikult vana süsteemiga. 

Uus pensionisüsteem 

Vanaduspõlve kindlustamiseks on kaks süsteemi: sissetulekupõhine pension ja 

garanteeritud pension. 
 

Garanteeritud pension on seotud üksnes Rootsis elatud ajaga ning see on sama nii 

palgatöötajatele kui ka füüsilisest isikust ettevõtjatele. Sellega tagatakse 

miinimumpension nendele, kes ei ole küllaldase sissetulekupõhise pensioni saamiseks 

piisavalt töötanud. 
 

Sissetulekupõhine pension on eraldi täiendav kindlustusskeem, mis põhineb 

töötamisel. Seda makstakse nii palgatöötajatele kui ka füüsilisest isikust ettevõtjatele. 

Sissetulekupõhine vanaduspension arvutatakse kogu elu vältel saadud sissetulekute 

põhjal. Pensioniõiguse annab vanaduspensioni makse 18,5% pensioni aluseks olevast 

sissetulekust aastas. Sissetulekupõhine pensionisüsteem hõlmab pensionikindlustusest 

makstavaid hüvitisi (sissetulekupõhine vanaduspension ja sissetulekupõhine 

lisapension) ning isikliku konto kaudu loodud rahastamisskeemi (kogumispension). 

 

Igaühel, kes on sündinud 1938. aastal või hiljem, on õigus saada kaht eri liiki 

sissetulekupõhist pensioni, st sissetulekupõhist baasvanaduspensioni ja 

kogumispensioni. Aastatel 1938–1953 sündinud võivad saada vana pensionisüsteemi 

korra järgi arvutatavat lisapensioni. 

Pensioniõigus 

Põhimõtteliselt võetakse pensioniõiguse määramisel arvesse kõiki maksustatavaid 

tulusid. Need on palgatööst ja iseseisvast tööst saadav sissetulek ja 

sotsiaalkindlustustoetused (sissetulekupõhine haigustoetus, haigushüvitis, 

töötushüvitis jne). Pensioni aluseks olevalt mis tahes sissetulekult (sh 

sotsiaalkindlustushüvitistelt) vähendatakse vanaduspensionimakse. 

 

Pensioni aluseks olevale sissetulekule kehtib alam- ja ülempiir. Alampiir vastab 

maksuvabale miinimumile 42,3% hinnapõhisest baassummast (18 612 Rootsi krooni 

(2136 eurot)). Pensioniõigust siiski alates esimesest kroonist, mis ületab alampiiri. 

Ülempiir on 7,5-kordne hinnapõhine baassumma (490 500 Rootsi krooni (46 

991 eurot)). 
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Peale tegeliku sissetuleku võivad õigluse nimel pensioniõiguse anda ka muud asjaolud, 

mis juhul arvutatakse pensioniõigus tinglike sissetulekute alusel. Arvesse võetakse 

järgmisi asjaolusid: 

 väikelaste eest hoolitsemine; 

 kohustuslik ajateenistus; 

 päevases vormis kõrgharidus ja õppetoetuse saamine; 

 sissetulekupõhise haigus- või puudetoetuse saamine. 

Igal Rootsis töötanud isikul, kes on omandanud pensioniõiguse, on õigus 

sissetulekupõhisele pensionile olenemata elukohast. 

Hüvitiste saamise tingimused 

Sissetulekupõhise vanaduspensioni ja kogumispensioni jaoks ei ole 

kvalifikatsiooniperioodi. Sissetulekupõhise lisapensioni saamiseks peab isik olema 

saanud 3 aastat maksustatavat tulu. Garanteeritud pensioni saamiseks peab isik 

olema elanud Rootsis 3 aastat. 

 

Pensioniiga on paindlik: penisonile võib jääda alates 61 aasta vanusest ning tööandja 

nõusolekul tohib töötada ka pärast 67-aastaseks saamist. Garanteeritud pensioni 

hakatakse maksma alles alates 65-aastaseks saamisest. 

Mida hüvitised hõlmavad? 

Sissetulekupõhine vanaduspension 

Põhipensioni makse on 16% pensioni aluseks olevast sissetulekust. See isiku 

põhipensionikontole kogunenud summa arvutatakse igal aastal ümber olenevalt Rootsi 

keskmise sissetuleku muutumisest, surnud isikutest jäänud nn pensionijääkide osast, 

millele kindlustatul on õigus, ja haldamiskuludest. 

 

Pensionile jäädes arvutatakse aastane põhipension, jagades kogu pensionihoiuse 

koefitsiendiga, mis põhineb peamiselt vastava vanuseklassi keskmisel eeldataval 

elueal pensionile jäämise ajal. Koefitsient arvutatakse soost olenemata viimase 

5 aasta elueastatistika põhjal. 

 

Sissetulekupõhise pensioni võib välja võtta kõige varem alates 61-aastaseks saamise 

kuust. Mida kauem pensioni maksmist edasi lükatakse, seda suurem see on. Mida 

vanemana pensionile jäädakse, seda väiksem on aastate arv, mille jooksul seda 

tõenäoliselt maksta tuleb. Seega on pensionilemineku edasilükkamise korral 

koefitsient väiksem ja aastane pensionisumma suurem. 

Sissetulekupõhine lisapension 

Osa aastatel 1938–1953 sündinute pensionist arvutatakse vana korra kohaselt 

täiendava pensionina. Lisapension on 60% 15 suurima sissetulekuga aasta keskmisest 

pensioni aluseks olevast sissetulekust. Täispensioni saamiseks peab pensionistaaž 

olema 30 aastat. 

 

Kehtivad põhipensioniga samad edasilükkamiseeskirjad. 
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Kogumispension 

Kogumispensioni makse on 2,5% pensioni aluseks olevast sissetulekust, mis 

investeeritakse vabalt valitavatesse fondidesse. Kogumipensioni moodustavad maksed 

ja fondide investeerimistulu. Kogumispensioni kontole kogunenud summa muutub 

olenevalt valitud fondide tulususest, samuti surnud isikutest jäänud pensionijääkide 

osast, millele kindlustatul on õigus, ja haldamiskuludest. Kogumispensioni suurus 

arvutatakse põhimõtteliselt samamoodi nagu põhipension. 

Garanteeritud pension 

Garanteeritud pension on turvasüsteem isikutele, kes ei ole omandanud õigust 

sissetulekupõhisele pensionile või kelle sissetulekupõhine pension on väga väike. See 

tagab neile miinimumpensioni, mis on vallalise isiku korral 2,13-kordne hinnapõhine 

baassumma (93 720 Rootsi krooni (10 775 eurot) aastas) ja abielus isiku korral 1,90-

kordne baassumma (83 600 Rootsi krooni (9593 eurot) aastas). 

 

Garanteeritud pensioni saamiseks peab isik elama Rootsis, Euroopa Liidu või Euroopa 

Majanduspiirkonna mõnes teises riigis või riigis, millega Rootsi on sõlminud 

sotsiaalkindlustuse lepingu. 

 

Täispensioni saamiseks peate olema elanud Rootsis ajast, mil olite 25–64-aastane, 

40 aastat. 

Vanadushüvitiste taotlemine 

Vanadushüvitiste saamiseks pöörduge Rootsi pensioniameti poole. 
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VII peatükk. Toitjakaotushüvitised 

Teie õigused toitjakaotushüvitistele 

Sarnaselt vanaduskindlustust reguleerivate eeskirjadega ei sõltu toitjakaotuskindlustus 

sotsiaalsest olukorrast. Garanteeritud pensioni süsteemi korral põhineb füüsilisest 

isikust ettevõtjate kindlustus nende Rootsis elatud ajal ning sissetulekupõhise 

pensioniskeemi raames on nad kaitstud samal viisil kui palgatöötajad. 

 

Toitjakaotushüvitisi võib maksta järgmiste hüvitistena: 

 lapsepension ja lapse toitjakaotustoetus; 

 kohanemis- ja garanteeritud pension; 

lese- ja garanteeritud pension. 

Lapsepension või lapse toitjakaotustoetus 

Kuni 18-aastastel lastel on ühe või mõlema vanema surma korral õigus 

lapsepensionile või lapse toitjakaotustoetusele. Põhi- või keskkoolis õppiv laps võib 

saada lapsepensioni ja toitjakaotustoetust ka pärast 18-aastaseks saamist, kuid mitte 

kauem kui 20-aastaseks saamise aasta juuni lõpuni. 

Kohanemis- ja garanteeritud pension 

Alla 65-aastane lesk (soost olenemata) võib saada kohanemispensioni ja garanteeritud 

pensioni, kui ta elas abikaasa surma ajal temaga alaliselt koos ja 

 elas alaliselt koos alaealise lapsega, keda kasvatasid abikaasad või kasvatas üks 

abikaasadest, või 

 kui ta oli abikaasa surma ajaks elanud temaga vähemalt 5 aastat järjest. 

Lese- ja garanteeritud pension 

Toitjakaotuspensionide 1990. aasta reformi käigus lesepension põhimõtteliselt kaotati, 

kuigi teatud tingimustel võidakse seda siiski määrata: 

 

1944. aastal või hiljem sündinud naine võib lesestumise korral saada lesepensioni ja 

garanteeritud pensioni (kui ta on alla 65-aastane), kui ta oli surnud isikuga abielus 

1989. aasta lõpus ja oli seda ka tema surma ajal ja kui ta vastas tema surma ajal 

lesepensioni maksmise tingimustele. 

 

1945. aastal või hiljem sündinud naine võib lesestumise korral saada teatud 

lesepensioni, kui ta oli surnud isikuga abielus 1989. aasta lõpus ja oli seda kuni tema 

surma ajani ning kui ta vastas nii 1989. aasta lõpus kui ka abikaasa surma ajal 

lesepensioni maksmise tingimustele. 

Mida hüvitised hõlmavad? 

Lapsepension või lapse toitjakaotustoetus 

Lapsepension on sissetulekupõhine hüvitis, mis sõltub kindlustatud isiku 

pensionikontole kogutud kapitalist. Lisaks sellele arvutatakse tinglik pensionihoius 
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aastateks, mis lahutavad surma-aastat aastast, mil surnud isik oleks saanud 64-

aastaseks. Laps saab 30–35% surnud isiku tinglikust vanaduspensionist. Kui surnud 

isikul oli mitu last, saab igaüks neist 20% või 25%. Kogusumma jagatakse laste vahel 

võrdselt. See ei tohi ületada 100% tinglikust pensionist. 

 

Kui laps ei saa lapsepensioni, sest surnud isik ei olnud omandanud pensioniõigust, või 

kui lapsepension on väga väike, võidakse maksta toitjakaotustoetust 40% 

hinnapõhisest baassummast (17 600 Rootsi krooni (2020 eurot)). Iga lapsepensionina 

makstud kroon lahutatakse toitjakaotustoetusest. See kehtib ka siis, kui pensioni 

maksab mõni muu riik. 

Kohanemis- ja garanteeritud pension 

Kohanemispensioni makstakse 12 kuud. Selle maksmist võidakse pikendada veel 

12 kuu võrra, kui abikaasa elab koos alla 18-aastase lapsega, keda ta kasvatab ja kes 

elas kindlustatu surma ajal alaliselt abikaasade elukohas. Kohanemispensioni 

makstakse kuni noorima lapse 12-aastaseks saamise kuu lõpuni. 

 

Kohanemispension on 55% surnud isiku tinglikust vanaduspensionist. 

 

Kui abikaasa ei saa kohanemispensioni, sest surnud isik ei olnud omandanud 

pensioniõigust, või kui kohanemispension on väga väike, võidakse maksta 

garanteeritud pensioni, mis on 2,13-kordne hinnapõhine baassumma, kui surnud isik 

oli omandanud Rootsis 40-aastase kindlustusstaaži. Kui kindlustusstaaž oli väiksem, 

vähendatakse garanteeritud pensioni iga 40-aastasest kindlustusstaažist puuduva 

aasta kohta 1/40 võrra. Garanteeritud pensionist lahutatakse iga 

kohanemispensionina makstud kroon. Kõik teiste riikide makstud 

toitjakaotuspensionid, mis ei ole võrreldavad garanteeritud pensioniga, võib samuti 

garanteeritud pensionist lahutada. 

Toitjakaotushüvitiste taotlemine 

Toitjakaotushüvitiste saamiseks pöörduge Rootsi pensioniameti poole. 
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VIII peatükk. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste hüvitised 

Teie õigused tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitistele 

Tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitiste skeem on kohustuslik sotsiaalkindlustusskeem, 

mida rahastatakse peamiselt tööhõives osaleva elanikkonna (palgatöötajad ja 

füüsilisest isikust ettevõtjad) maksetest ning mis hõlmab mitterahalisi hüvitisi ja 

sissetulekupõhiseid rahalisi hüvitisi. 

 

Kõik palgatöötajaid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja lepingulised töötajad on töölepingu 

pikkusest olenemata kindlustatud tööõnnetuste ja kutsehaiguste vastu. Kindlustusega 

on kaetud ka üliõpilased, kui õppetööga kaasneb konkreetne oht. 

 

Tööõnnetus/kutsehaigus on kahjustus, mille on põhjustanud tööõnnetus või muu 

tervisele ohtlik tegur tööl, sh tööle minekul ja töölt tulekul toimunud õnnetus. 

Eeldusel, et kahjustus on tööga seotud, peab asjakohasel viisil tõendama. 

Kutsehaigusteks võidakse lugeda haigusi, mille on põhjustanud töökeskkonna 

ohutegurid, näiteks raskuste tõstmine, korduvliigutused, müra, vibratsioon ja ohtlikud 

kemikaalid. 

 

Kutsehaigusteks võidakse lugeda ka teatud nakkushaigusi, kui nakatumine on tingitud 

tööst laboris, haiglas või mujal sarnases kohas. Sellised haigused on näiteks hepatiit ja 

MRSA-nakkus. 

Mida hüvitised hõlmavad? 

Tööõnnetuste/kutsehaiguste hüvitised on järgmised: 

 rahaline haigushüvitis; 

 arstiabi; 

 rehabilitatsioon; 

 õnnetuse või haiguse ennetamise hüvitis; 

 pension; 

 matusetoetus. 

 

Rahalist haigushüvitist makstakse samadel tingimustel ja samas summas kui muude 

haiguste korral. 

 

Ka arstiabi antakse samadel tingimustel nagu mis tahes muu haiguse korral. Lisaks 

hüvitatakse kõik tööõnnetustest/kutsehaigusest tulenevad kulud arstiabile välisriigis, 

hambaravile ja abivahenditele (nt kargud ja proteesid). Et hüvitataks hambaravi, 

peate olema ravi saanud üldise kindlustusskeemiga seotud avaliku sektori 

hambaarstilt või raviteenuse osutajalt. 

 

Kui te ei saa tööõnnetuse/kutsehaiguse tõttu enam töötada senisel töökohal, on teil 

õigus rehabilitatsioonile, mis võimaldaks teil tööle tagasi pöörduda. Rehabilitatsiooni 

ajal võite saada hüvitist. Kui peate mõneks ajaks töölt kõrvale jääma, et vältida 

tööõnnetuse/kutsehaiguse tekkimist või ennetada selle süvenemist, võidakse teile 

maksta rahalist haigushüvitist. 
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Kui teie töövõime tööõnnetuse/kutsehaiguse tagajärjel väheneb vähemalt 1/15, võite 

saada pensioni, mis hüvitab sellise õnnetuse või haiguse tõttu saamata jäänud 

sissetuleku. Pensioni arvutamiseks võrreldakse sissetulekut, mida oleksite saanud ilma 

vigastuse või haigestumiseta, sissetulekuga, mida võite saada vaatamata õnnetusele 

või haigusele. Pensioni suurus võrdub nende sissetulekute vahega. Pension võib olla 

ajutine või alaline. 

 

Kui tööõnnetuse/kutsehaiguse tagajärjeks on surm, makstakse matusetoetust. Samuti 

võidakse pereliikmetele maksta pensioni. 

Tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitiste taotlemine 

Tööõnnetustest ja ilmnenud kutsehaigusest peate teatama tööandjale, kes teatab 

Rootsi sotsiaalkindlustuskassale. Füüsilisest isikust ettevõtjad peavad teatama Rootsi 

sotsiaalkindlustuskassale ise. Üliõpilased peavad teatama õppeasutusele, kes seejärel 

peab õnnetusest või haigusest teatama Rootsi sotsiaalkindlustuskassale. 
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IX peatükk. Perehüvitised 

Teie õigused peretoetustele 

Peretoetused 

Rootsis elavatele lastele makstakse üldist lapsetoetust (barnbidrag). Samuti 

makstakse pikendatud lapsetoetust (förlängt barnbidrag) ja suurpere lisatoetust 

(flerbarnstillägg). Nimetatud toetused ei sõltu sissetulekust.  

 

Ülalpeetavate lastega perekonnad ja lasteta leibkonnad võivad saada eluasemetoetust 

(bostadsbidrag). Eluasemetoetus koosneb kolmest osast. Esimene osa sõltub 

eluasemekuludest ja seda makstakse ainult Rootsi alalistele elanikele. Teine osa, mida 

käsitletakse allpool, on toetus kodus elavatele lastele. Kolmas osa on lapsetoetus 

selliste laste korral, kes elavad vanemate juures aeg-ajalt. Ka seda on kirjeldatud 

allpool.  

 

Samuti võidakse maksta õppetoetust (studiehjälp) üle 16-aastastele lastele, kes 

õpivad päevases õppevormis. 

Lapsehooldushüvitis 

Rootsis on kohalikel omavalitsustel õigus määrata, rahastada ja hallata kohalikke 

lapsehooldustoetusi (vårdnadsbidrag). Seega hakatakse toetuste taotlusi läbi vaatama 

ja rahuldama alles siis, kui kohalik omavalitsus on õigusaktide alusel otsustanud 

kehtestada lapsehooldustoetuse. 

 

Lapsevanemad saavad taotleda toetust, kui nad elavad selles kohalikus omavalitsuses 

ja nad on lapse seadusjärgsed hooldajad. Toetuse saamiseks peavad vanemad olema 

välja võtnud rahalist vanemahüvitist vähemalt 250 päeva eest. 

 

Toetust makstakse ka töösissetuleku olemasolu korral, kuid mitte siis, kui saadakse 

teisi sotsiaalkindlustushüvitisi seoses töötuse, haiguse, lapse hooldamise või 

vanusega. 

Muud hüvitised 

Lapse sünni või lapsendamise korral võidakse maksta rahalist vanemahüvitist, mis 

võimaldab võtta lapse eest hoolitsemiseks puhkust üsna pikaks ajaks. 

 

Haige lapse eest hoolitsemiseks võetud lühiajalise puhkuse eest võidakse maksta 

ajutist rahalist vanemahüvitist. 

 

Rahalisi vanemahüvitisi ning rahalisi rasedus- ja sünnitushüvitisi on kirjeldatud 

peatükis „Vanemahüvitised“. 

Mida hüvitised hõlmavad? 

Peretoetused 

Lapsetoetus 
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Lapsetoetust makstakse alates lapse sünnile järgnevast kuust kuni selle kvartali 

lõpuni, mil laps saab 16-aastaseks. Lapsetoetus on 1050 Rootsi krooni (115120 eurot) 

kuus. 
 

Pikendatud lapsetoetus 

Pikendatud lapsetoetust makstakse juhul, kui 16-aastaseks saanud laps õpib veel 

põhikoolis või muus sama tüüpi koolis. Toetust makstakse kuni selle kuu lõpuni, mil 

laps kooli lõpetab. 
 

Suurpere lisatoetus 

Suurpere lisatoetust makstakse automaatselt, kui peres on vähemalt kaks last. Teatud 

tingimustel võidakse lisatoetuse maksmisel arvesse võtta ka üle 16-aastasi õppivaid 

lapsi, kelle õpingud annavad pikendatud lapsetoetuse või õppetoetuse õiguse. 

Suurpere lisatoetust makstakse kuni õpilase 20-aastaseks saamise aasta teise kvartali 

lõpuni. 

 

Summa sõltub lapse sünnijärjekorrast: 

 teise lapse eest 150 Rootsi krooni (17 eurot); 

 kolmanda lapse eest 454 Rootsi krooni (52 eurot); 

 neljanda lapse eest 1010 Rootsi krooni (116 eurot); 

 viienda ja iga järgmise lapse eest on toetus 1250 Rootsi krooni (143 eurot). 

 

Eluasemetoetus 

 

Üksnes laste arvu alusel arvutatavat toetust nimetatakse vanematega elavate laste 

eritoetuseks. Toetust makstakse kord kuus ning selle suurus on 1 lapsega peredele 

kuni 1300 Rootsi krooni (149 eurot), 2 lapsega peredele kuni 1750 Rootsi krooni 

(201 eurot) ja vähemalt 3 lapsega peredele kuni 2350 Rootsi krooni (270 eurot). 

Eluasemetoetus, mida arvutatakse selliste laste arvu põhjal, kes elavad vanemate 

juures aeg-ajalt, on igakuine toetus ülemmääraga 300 Rootsi krooni (34 eurot) ühe 

lapsega perekondadele, 375 Rootsi krooni (43 eurot) kahe lapsega perekondadele ja 

450 Rootsi krooni (52 eurot) vähemalt kolme lapsega perekondadele. 

 

Õppetoetus 

 

Keskkoolis päevases õppevormis õppivatele 16–20-aastastele lastele võib maksta 

õppetoetust 1050 Rootsi krooni (120 eurot) kuus. Kui lapse või vanemate sissetulek 

on väike, võidakse maksta täiendavat toetust. 

Lapsehooldushüvitis 

Toetust võidakse anda vanemate kui 1-aastaste, kuid nooremate kui 3-aastaste laste 

jaoks. Lapsehooldustoetust ei maksustata. Lapsendatud laste korral võib toetust 

maksta kuni lapse 5-aastaseks saamiseni kuni 2 aasta jooksul. 

 

Lapsehooldustoetus võib olla kõige rohkem 3000 Rootsi krooni (344 eurot) kuus lapse 

kohta. 

 

Kohalikel omavalitsustel on õigus toetust vähendada, kui laps käib riigi rahastatavas 

koolieelses asutuses. Sellistel juhtudel sõltub toetuse suurus sellest, kui kaua laps 

sellises asutuses viibib. 
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Peretoetuste taotlemine 

Toetuse saamiseks tuleb tavaliselt esitada taotlus Rootsi sotsiaalkindlustuskassale. 

Õppetoetusi haldab Rootsi õppetoetuste amet (Centrala studiestödsnämnden, CSN) 

ning lapsehooldustoetusi haldavad kohalikud omavalitsused. 
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X peatükk. Töötus 

Teie õigused töötushüvitistele 

Töötuskindlustus koosneb kahest osast: 

 vabatahtlik kindlustus sissetuleku kaotuse kompenseerimiseks 

(inkomstbortfallsförsäkring), mis näeb ette sissetulekupõhise hüvitise töövõimelisele 

elanikkonnale ning mida rahastatakse tööandjate maksetest ja liikmetasust; 

 baaskindlustus (grundförsäkring), mida rahastatakse tööandjate maksetest ning 

millega kaetakse vabatahtliku kindlustuseta isikud. Baaskindlustus on 

kindlasummaline hüvitis. 

 

Töötuks jäädes on teil teatud tingimustel õigus saada sissetulekupõhist töötushüvitist 

või baassummat. Sissetulekupõhise hüvitise saamiseks peate 

 olema olnud 12 kuud töötuskindlustuskassa liige (liikmesustingimus) või 

 olema töötuks jäämisele vahetult eelnenud 12 kuu pikkusel võrdlusperioodil teinud 

tasustatud tööd vähemalt 6 kuud (vähemalt 80 tundi kalendrikuus) või vähemalt 

480 tundi 6 järjestikuse kalendrikuu jooksul (vähemalt 50 tundi igal kuul) 

(töötamistingimus). 

 

Kui täidate töötamistingimuse, kuid mitte liikmetingimust, on teil alates 20-aastaseks 

saamisest õigus saada baassummat. 

 

Töötushüvitise saamiseks tuleb täita järgmisi põhitingimusi (kummaski skeemis): 

  peate olema töötu1; 

 peate olema töövõimeline; 

 peate olema vaba tööd vastu võtma; 

 peate olema tööhõiveametis tööotsijana arvel; 

 peate olema valmis sobivat tööd vastu võtma; 

 peate osalema individuaalse tegevuskava koostamisel koostöös tööhõiveametiga; 

  peate otsima aktiivselt sobivat tööd. 

Mida hüvitised hõlmavad? 

Alates 1. juulist 2002 on baassumma 320 Rootsi krooni (37 eurot) päevas (osalise 

tööajaga töötanutele proportsionaalselt vähem). Sissetulekupõhise hüvitise suurus on 

200 päeva jooksul 80% ja edasi 70% enne töötuks jäämist saadud sissetulekust. 

Suurim hüvitis on 680 Rootsi krooni (78 eurot). Vanaduspension, haigushüvitised jms 

arvatakse hüvitistest maha. Hüvitist makstakse 5 päeva nädalas. 

 

Hüvitist makstakse kuni 300 päeva (hüvitusperiood). Taotlejatel, kellel on alla 18-

aastane laps, on 300-päevase hüvitisperioodi lõppemisel õigus 150 lisapäevale. 

                                           
1 Kui te ei tee tasustatavat tööd ega tegele iseseisva majandustegevusega, loetakse teid üldjuhul töötuks. Füüsilisest isikust ettevõtja loetakse 

töötuks, kui ta on tegevuse lõpetanud või teatud ulatuses ajutiselt katkestanud. Kui te teete tasustatud tööd teatud päevadel või tundidel 

nädalas ja otsite teist tööd, võidakse teid siiski lugeda ülejäänud nädalal töötuks ja te võite saada teatud määral hüvitist. 
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Töötus kindlustatu tegevuse tõttu 

Kindlustatu kaotab teatud ajaks õiguse töötushüvitisele, 

 kui ta lahkub töölt ilma mõjuva põhjuseta või 

 kui ta vallandatakse sobimatu käitumise tõttu. 

 

Kindlustatule makstavat päevaraha vähendatakse teatud ajaks, 

 kui ta keeldub mõjuva põhjuseta sobivat tööd vastu võtmast või 

 kui ta ei ole sobiva töö vastuvõtmisest selge sõnaga keeldunud, kuid on ilmne, et 

tema käitumise tõttu ei saa pakutud tööd talle usaldada. 

Töötushüvitise maksmine 

Töötushüvitisi maksab kassa, millega isik on liitunud. Isikutele, kes ei ole töötukassa 

liikmed, maksab baassummat (ning sissetulekupõhist hüvitist, kui nad on vastava 

kassaga liitunud) ALFA kassa. 

Töötushüvitiste taotlemine 

Kui jääte töötuks, peate ennast võimalikult kiiresti registreerima tööhõiveametis 

tööotsijana. Seal selgitatakse, kuidas taotleda töötushüvitist. Sealt saate ka töötuks 

jäämise avalduse ja tööandja tõendi vormid. Tööhõiveamet teatab teie 

töötuskindlustuskassale, et olete töötu, mis saadab teile täiendavat teavet ja 

töötuskindlustuskassa liikmekaardi. Töötushüvitise maksmise otsustab töötukassa. Kui 

te ei ole kassa otsusega rahul, võite nõuda selle ülevaatamist ja soovi korral võite 

otsuse edasi kaevata. 

 

Kui töötushüvitise saajad leiavad tööd või on endiselt töötud, kuid lakkavad tööd 

otsimast, peavad nad sellest teatama tööhõiveametile. 
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XI peatükk. Toimetulekutoetused 

Teie õigused toimetulekutoetustele 

Sotsiaalabi 

Sotsiaalabi on viimane toetusmeede, mida makstakse juhul, kui isikul (või perekonnal) 

ei ole ajutiselt (kas lühema või pikema perioodi vältel) piisavalt vahendeid 

elamiskulude katmiseks. Sotsiaalabi on õigus saada kõigil, kes hinnangu järgi seda 

vajavad. 
 

Põhimõtteliselt on see individuaalne õigus. Arvesse võetakse leibkonna (väikelapsi 

kasvatavate abielus või vabaabielus paaride) olukorda tervikuna. Perekonnale antakse 

abi eeldusel, et vanemad on kohustatud lapsi ülal pidama. Puuduvad muud vanusega 

seotud piirangud. 

 

Toetuse maksmine ei sõltu kodakondsusest: kõigil riigi seaduslikel elanikel on õigus 

saada sotsiaalabi. Alaline elukoht ei ole oluline. 

Eakate toetus ja pensionäride eluasemetoetus 

Nende sissetulekust sõltuvate hüvitistega suurendatakse puudust kannatavate 

pensionäride sissetulekut. 

Mida hüvitised hõlmavad? 

Sotsiaalabi 

Sotsiaalabi suurus sõltub isiku vajadustest ja tema perekonna koosseisust. 

 

Kord kuus makstav suurim summa (millest on maha arvatud muud hüvitised, nagu 

peretoetused) mitmesuguste kulutuste jaoks (toit, riided ja jalatsid, puhke- ja vaba 

aeg, ühekorratooted, tervise- ja hügieenikaubad, ajaleht, telefoni- ja 

televisioonitasud) on vallalisele isikule 2920 Rootsi krooni (335 eurot) ning paari peale 

5270 Rootsi krooni (605 eurot). Laste olemasolu korral oma summa suurem. 

 

Peale selle makstakse eluasemekulude lisatoetust sõltuvalt eluaseme suurusest. 

 

Eespool nimetatud toetustele lisaks võib mõistlikkuse piires maksta toetust ka 

eluaseme, elektriarvete, transpordi (tööle ja töölt koju), kodukindlustuse ning 

ametiühingu ja töötukassa liikmemaksude maksmiseks. 

 

Tavaliselt kaetakse sotsiaalabi saajate tervishoiu-, hambaravi ja silmaarsti kulud. 

Rahaline toetus eakatele 

Eakate toimetulekutoetust makstakse üle 65-aastastele Rootsi elanikele, kes on 

elanud või töötanud Rootsis nii lühikest aega, et neil ei ole õigust põhivajaduste 

rahuldamist võimaldavale pensionile. Eakate toetus sõltub täielikult sissetulekutest. 

Toetusest vähendatakse kõik muud sissetulekud. Toetuse eesmärk on tagada mõistlik 

elatustase, mis on määratletud pärast eluasemekulude maksmist vallalise isiku korral 
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kui 1,3546-kordne hinnapõhine baassumma ja abielus isikute korral kui 1,1446-

kordne baassumma. Mõistlikud eluasemekulud võivad olla vallalise isiku korral kuni 

4967 Rootsi krooni (570 eurot) kuus ja abielus isikule kuni 4197 Rootsi krooni 

(482 eurot) kuus. Eakate toimetulekutoetus ja eluasemetoetus sõltub täielikult 

sissetulekutest. Toetusest vähendatakse kõik muud sissetulekud. 

Pensionäride eluasemetoetus 

Eluasemetoetuse suurus on 93% eluasemekuludest ja selle suurim summa on abielus 

isikute korral kuni 5000 Rootsi krooni (574 eurot) ja vallaliste korral kuni 2500 Rootsi 

krooni (287 eurot). 

 

Samuti on olemas spetsiaalne pensionäride eluasemetoetus, mis on abielus isikutele 

kuni 6200 Rootsi krooni (679 eurot) ja vallalistele kuni 3100 Rootsi krooni (340 eurot). 

Seda toetust makstakse pensionäridele, kes saavad eakate toetust ja kelle 

eluasemekulud on väga suured. 

 

Mõlemad toetused sõltuvad sissetulekust. 

Toimetulekutoetuste taotlemine 

Sotsiaalabi taotlus tuleb esitada kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande ametnikule, 

kes hindab taotlust ja taotleja sotsiaalset olukorda (varade ja sissetulekute 

finantshindamine). Sotsiaalhoolekande ametnik uurib ka võimalusi, kuidas isik saaks 

elatada ennast ise. Otsus tuleb teha mõistliku aja jooksul. 
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XII peatükk. Pikaajaline hooldus 

Teie õigused pikaajalisele hooldusele 

Isikutel, kes ei suuda enda eest hoolitseda või kellel ei ole muul viisil võimalik lasta 

oma põhivajadusi täita, on õigus saada sotsiaalhoolekandekomisjonilt abi. Riiklikud 

õigusaktid näevad ette, et üksikisikule tagatakse piisav elatustase. Kuidas see täpselt 

toimub, sõltub kohalikest tingimustest. 

 

Pikaajalist hooldust pakutakse kõikidele elanikele, see ei sõltu sissetulekust ega 

vanusest ning sellel ei ole kvalifikatsiooniperioodi. 

 

Mõningaid pikaajalisi hüvitisi on peatükis „Invaliidsushüvitised“, eelkõige abitoetust, 

isikliku abi toetust ja puudetoetust. 

Mida hüvitised hõlmavad? 

Kui inimene vajab abi piisava elatustaseme tagamiseks, on tal õigus saada toetust 

abivajaduse ulatusest sõltumata. 

 

Pikaajaline hooldus ei ole iseseisev süsteem. Kui isik vajab arstiabi, mida ei pea 

osutama haiglas, peab talle vastavalt õigusaktidele osutatama sellist abi tema enda 

kodus. Koduhooldajad abistavad isikut samuti tema enda kodus. Eluasemetoetust ja 

statsionaarset hooldust pakutakse tavaliselt neile, kes vajavad pidevat ööpäevaringset 

abi, näiteks inimestele, kellel on Alzheimeri tõbi, mõni muu raske haigus või raske 

ärevushäire või raske üksindustunne. Kohalik omavalitsus ei tohi keelduda sellist abi 

vajavatele inimestele abi andmisest nende endi kodus. Abikaasadel ja lastel ei ole 

õiguslikku kohustust hoolitseda oma eakate sugulaste eest. 

 

Sellise abi maksumus kasutajatele on väike. Kehtestatud on riiklik tasu ülempiir. 

Eakate hoolduse tasu ülempiir on 1760 Rootsi krooni (202 eurot) kuus. Arstiabi tasu 

ülempiir on 1100 Rootsi krooni (126 eurot) aastas ja ravimite tasu ülempiir 

2200 Rootsi krooni (252 eurot) aastas. Kohalik omavalitsus saab eakate hoolduse eest 

tasu võtta üksnes siis, kui asjaomastel isikutel jääb pärast eluasemekulude maksmist 

igapäevasteks elamiskuludeks vähemalt 4967 Rootsi krooni (570 eurot) kuus. 

Pikaajalise hoolduse taotlemine 

Taotlused tuleb esitada kohalikele omavalitsustele, kes vastutavad otsuste tegemise, 

abi rahastamise ja teenuse osutamise eest. Hoolduse eest vastutamine jätab 

kohalikele omavalitsustele mitmesuguseid võimalusi. Teenuseid võivad osutada 

kohaliku omavalitsuse palgatöötajad, teenuste osutamist võib korraldada koostöös 

mitme kohaliku omavalitsusega või teenuseid võib tellida alltöövõtjatelt, sealhulgas 

mittetulundusühingutelt. Seega on inimesel võimalik valida. 

 

Et eakate eest hoolitsemine on seadusega kehtestatud kohustus, peavad kohalikud 

omavalitsused tagama ka teenuste osutamise. 
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Lisa. Asutuste kontaktandmed ja veebilehed 

 

Põhjalikumat teavet Rootsi sotsiaalkindlustushüvitiste ja hüvitiste saamise tingimuste 

kohta saate allpool toodud sotsiaalkindlustussüsteemi haldavatelt asutustelt. 
 

Mitut Euroopa Liidu riiki käsitlevate sotsiaalkindlustusküsimuste korral võite otsida 

kontaktasutust Euroopa Komisjoni hallatavast sotsiaalkindlustusasutuste kataloogist, 

mis on aadressil http://ec.europa.eu/social-security-coordination. 

 

Teabepäringud selle kohta, kuidas mõjutab mitmes liikmesriigis omandatud 

kindlustusstaaž hüvitisi, tuleb saata järgmistele asutustele: 

 

Muu sotsiaalkindlustus kui töötuskindlustus 

Sotsiaalkindlustuste kohta saate üksikasjalikku teavet Rootsi sotsiaalkindlustuskassast 

(Försäkringskassan): 

 

Rootsi sotsiaalkindlustuskassa 

Försäkringskassan 

SE-103 51 Stockholm 

Tel +46 771 524 524 

Faks +46 8 411 27 89 

http://www.forsakringskassan.se 

 

Vanadus- ja toitjakaotuspensionidega seotud küsimustes pöörduge Rootsi 

pensioniameti poole: 

 

Rootsi pensioniamet 

Pensionsmyndigheten 

Box 38190 

SE-100 64 Stockholm 

Tel +46 771 776 776 

http://www.pensionsmyndigheten.se 

Töötuskindlustus 

Töötuskindlustuse küsimuste korral pöörduge oma töötukassa, riikliku tööhõiveameti 

või Rootsi töötuskindlustusinspektsiooni (Inspektionen for arbetslöshetsförsakringen, 

IAF) poole. 

 

IAF peab tagama, et töötuskindlustuskassad järgiksid hüvitiste maksmise korda, nii et 

tööotsijate toimikute käsitlemine oleks seaduskohane, ja jälgima, et tööhõiveamet 

täidaks oma ülesandeid õigesti, nii et samasuguses olukorras tööotsijaid koheldaks 

kogu riigis ühtviisi. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=et
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/
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Rootsi töötuskindlustusinspektsioon 

Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 

Box 210 

SE-641 22 Katrineholm 

Tel +46 150 48 70 00 

Faks +46 150 48 70 02 

http://www.iaf.se 

Õppetoetus 

16–20-aastastele õpilastele makstava õppetoetuse küsimuses tuleb pöörduda Rootsi 

õppetoetuste ametisse. 

 

Õppetoetuste süsteemi keskasutus on Rootsi õppetoetuste amet: 
 

Õppetoetuste keskkomisjon 

Centrala studiestödsnämnden 

SE-85182 Sundsvall 

Tel +771 276 000 

Faks +46 60 18 61 93 

http://www.csn.se 

Sotsiaalteenused ja tervishoid 

Riiklik tervishoiu ja hoolekande nõukogu (Socialstyrelsen) on sotsiaal- ja 

tervishoiuministeeriumi alluvuses olev riigiasutus, mis tegeleb paljude 

tegevusvaldkondade ja eri ülesannetega sotsiaalteenuste, tervishoiu- ja raviteenuste, 

keskkonnatervise, nakkushaiguste ennetamise ja epidemioloogia valdkonnas. 

 

Riiklik tervishoiu ja hoolekande nõukogu 

Socialstyrelsen 

SE-106 30 Stockholm 

Tel +46 75 247 30 00 

Faks +46 75 247 32 52 

http://www.socialstyrelsen.se 

 

http://www.iaf.se/
http://www.csn.se/
http://www.socialstyrelsen.se/

