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Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan 

keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. 

Lisätietoja MISSOC-verkostosta on sivulla 

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

 

Tässä oppaassa kuvaillaan yleisesti kunkin maan sosiaaliturvajärjestelmää. Lisätietoja 

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

myös ottaa yhteyttä tämän oppaan liitteessä I lueteltuihin toimivaltaisiin viranomaisiin 

ja laitoksiin. 

 

Euroopan komission ja kenenkään sen puolesta toimivan henkilön ei voida katsoa 

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

Johdanto 

Sosiaaliturva 

Sveitsin sairausvakuutus käsittää pakollisen sairauskuluvakuutuksen 

(hoitokustannukset sairaustapauksessa ja äitiyden yhteydessä sekä toissijaisesti 

vapaa-ajan tapaturman sattuessa) ja vapaaehtoisen päivärahavakuutuksen. 

 

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus kattaa kaikenlaiset tapaturmat ja ammattitaudit. 

Se on pakollinen työntekijöille ja vapaaehtoinen itsenäisille ammatinharjoittajille. Ne, 

joita ei ole vakuutettu tapaturmien varalta tapaturmavakuutuksesta annetun lain 

nojalla, kuuluvat sairausvakuutuksen piiriin terveydenhoidon osalta. 

 

Vanhuudenturva, eloonjääneiden turva ja työkyvyttömyysturva perustuvat koko 

väestön kattavaan julkiseen eläkejärjestelmään (liittovaltion perusvakuutus). Sitä 

täydentää työntekijöiden työeläkejärjestelmä, josta osa on pakollinen tietyn 

tuloluokan kohdalla ja vapaaehtoinen muille, missä tapauksessa työnantaja voi valita 

(työetuussuunnitelmat). Lisäksi käytössä on vapaaehtoinen yksityinen 

säästösuunnitelma, johon osallistuvat henkilöt hyötyvät kannustintoimenpiteistä 

(yksilölliset yksityiset säästötoimenpiteet). Kokonaisuudessaan tätä kutsutaan 

Sveitsissä ”kolmen pilarin järjestelmäksi”. 

 

Maatalousalan perhe-etuuksia hallinnoidaan liittovaltion tasolla. Muilla aloilla ne 

kuuluvat kantonien lainsäädännön piiriin ja niitä koskee liittovaltion 

yhdenmukaistamislaki. 

 

Työttömyysvakuutus on pakollinen työntekijöille. 

Sosiaaliavustus 

Sosiaaliturvan viimeinen turvaverkko, sosiaaliapu, kuuluu yleensä kantonien 

toimivaltaan, ja sen toimeenpanosta vastaavat kunnat. Sosiaaliapu perustuu siten 

periaatteessa 26 kantonin järjestelmiin, minkä vuoksi järjestelmissä on merkittäviä 

eroja. Sveitsin sosiaaliturvalaitosten konferenssin (SKOS/CSIAS/COSAS) suositukset 

auttavat säilyttämään tietyntasoisen yhdenmukaisuuden näiden etuuksien 

myöntämisessä. 

Sosiaaliturvan järjestäminen 

Sosiaaliturva 

Jokaista sosiaaliturvan alaa hallinnoivat eri tahot. 

 

Sairausvakuutusta hallinnoivat hyväksytyt sairauskassat ja yksityiset 

vakuutuslaitokset, joilla on lupa tarjota sairausvakuutuksia. Jokainen 

vakuutusvelvollinen voi vapaasti valita omassa asuinpaikassaan hyväksytyn 

vakuutuksenantajan. 
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Tapaturmavakuutuksia hoitaa Sveitsin kansallinen tapaturmavakuutuskassa Suva 

(Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'Accidents - CNA), joka vakuuttaa yli 

puolet kaikista työntekijöistä julkisten tai yksityisten vakuutuslaitosten kautta. 

 

Vanhuusvakuutusta, eloonjääneiden vakuutusta ja työkyvyttömyysvakuutusta (AHV-

AVS/IV-AI, 1. pilari) hallinnoivat kantonien ja liittovaltion kassat, työvakuutuskassat 

sekä keskusvakuutusvirasto. Työkyvyttömyysvakuutusta hallinnoivat lisäksi 

työkyvyttömyysvakuutuksen (IV-AI) kantonitoimistot. 

 

APG-järjestelmää (äitiyden perusteella maksettavat rahaetuudet) hallinnoivat 

vanhuusvakuutusta ja eloonjääneiden vakuutuksia hoitavat laitokset (AHV-AVS). 

 

Kantonit perustavat hakemusten vastaanottamisesta ja käsittelystä sekä ensimmäistä 

pilaria täydentävien etuuksien vahvistamisesta ja maksamisesta vastaavat laitokset. 

Näitä ovat tavallisesti kantonien vakuutuskassat. 

 

Vanhuutta, eloonjääneitä ja työkyvyttömyyttä koskevia työetuussuunnitelmia (2. 

pilari) hallinnoivat rekisteröidyt eläkelaitokset. 

 

Liittovaltion järjestelmässä perhe-etuuksia hoitavat kantonien vakuutuskassat, ja 

kantonien järjestelmissä niitä hoitavat perheavustuskassat (hyväksytyt ammatilliset 

tai yleiset kassat ja kantonien kassat). 

 

Työttömyysvakuutusta hallinnoivat useat tahot, lähinnä julkiset työttömyyskassat, 

yksityiset hyväksytyt työttömyyskassat, kantonien nimeämät viranomaiset sekä tietyt 

vanhuus- ja eloonjääneiden eläkejärjestelmän (AHV-AVS) elimet. 

 

Sairaus- ja tapaturma-asiat ovat liittovaltion kansanterveysviraston (OFSP) 

valvonnassa. Se taas on osa liittovaltion sisäasiainministeriötä. Vanhuusvakuutusta, 

eloonjääneiden vakuutusta ja työkyvyttömyysvakuutusta, ansionmenetyksen 

perusteella maksettavien avustusten järjestelmää (APG) sekä perheavustuksia valvoo 

liittovaltion sosiaalivakuutusvirasto (OFAS), joka on osa samaa ministeriötä. 

Työttömyysvakuutus kuuluu talousasiain valtiosihteeristölle (SECO), joka on osa 

liittovaltion talousministeriötä. 

Sosiaaliavustus 

Katso Johdanto. 

Rahoitus 

Erilaiset sosiaalivakuutukset rahoitetaan yleensä ensisijaisesti vakuutettujen ja 

työnantajien vakuutusmaksuilla ja toissijaisesti verovaroilla. 

Sairauden ja äitiyden perusteella maksettavat luontoisetuudet 

Sairauden ja äitiyden perusteella maksettavia luontoisetuuksia koskevan yksilöllisen 

vakuutusmaksun määrittää vakuutuslaitos ja hyväksyy valvontaviranomainen. 

Samalla alueella asuvat vakuutetut maksavat samalle vakuutuksenantajalle 

samansuuruisia vakuutusmaksuja. Vakuutuksenantajat voivat porrastaa 

vakuutusmaksut, jos kustannukset vaihtelevat eri kantoneissa ja alueilla. Lapsille 

(enintään 18-vuotiaille) ja nuorille aikuisille (enintään 25-vuotiaille) on määritetty 

alennettu vakuutusmaksu. 
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Aikuisen keskimääräinen vakuutusmaksu Sveitsissä on 382 Sveitsin frangia (318 

euroa) kuukaudessa (sisältää myös tapaturmavakuutusturvan).  

 

Julkiset viranomaiset myöntävät vakuutusmaksuista alennuksia henkilöille, jotka ovat 

heikossa taloudellisessa asemassa.  

Sairauden ja äitiyden perusteella maksettavat rahaetuudet 

Sairauspäivärahaa koskevan vakuutusmaksun vahvistaa vakuutuksenantaja. 

Vakuutusmaksut ovat samat, jos vakuutetut etuudet ovat samat, mutta 

vakuutusmaksuja on mahdollista porrastaa sen mukaan, minkä ikäinen henkilö on 

liittyessään vakuutukseen ja mikä alue on kyseessä. 

 

Äitiydestä ja asevelvollisuudesta tai vastaavasta palveluksesta johtuvan 

ansionmenetyksen perusteella maksettavia avustuksia (APG) rahoittavat vakuutetut ja 

työnantajat: 

 0,5 % bruttopalkasta (yhteensä; työntekijä ja työnantaja maksavat molemmat 

0,25 %); 

 0,5 % itsenäisen ammatinharjoittajan bruttotyötulosta. Maksuja alennetaan 

tulorajoihin perustuvan alenevan maksutaulukon mukaisesti; 

 Työelämässä mukana olevalle väestölle ei ole vahvistettu maksujen ala- tai 

ylärajoja. 

 Työelämän ulkopuolella olevat maksavat maksuja 23– 1 150 Sveitsin frangia (19–

957 euroa) vuodessa yhteiskunnallisen tilanteensa mukaisesti. 

Työtapaturmat ja ammattitaudit 

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksut vahvistetaan prosentteina 

vakuutetusta ansiotulosta, ja ne maksaa työnantaja. Yritykset luokitellaan 

vakuutusmaksuluokkiin ja -asteisiin yritysten luonteen ja ominaisuuksien perusteella. 

Luokituksessa otetaan lähinnä huomioon tapaturmariski ja työsuojelutoimenpiteiden 

toteuttaminen. Vakuutetun ansiotulon enimmäismäärä on 126 000 Sveitsin frangia 

(104 889 euroa) vuodessa. 

Vapaa-ajan tapaturmat 

Vapaa-ajan tapaturmia koskevat vakuutusmaksut vahvistetaan prosentteina 

vakuutetusta ansiotulosta, ja niistä vastaa työntekijä. Muunlaiset sopimukset 

työntekijän eduksi ovat mahdollisia. Vakuutetut jaetaan riskiluokkiin 

(työnantajayritysten mukaan). Vakuutetun ansiotulon enimmäismäärä on 126 

000 Sveitsin frangia (102 889 euroa) vuodessa. 

Työkyvyttömyys 

Työkyvyttömyysvakuutus (1. pilari, perusjärjestelmä) rahoitetaan seuraavasti: 

 1,4 % bruttopalkasta (yhteensä; työntekijä ja työnantaja maksavat molemmat 

0,7 %); 

 1,4 % itsenäisen ammatinharjoittajan bruttotyötulosta. Maksuja alennetaan 

tulorajoihin perustuvan alenevan maksutaulukon mukaisesti. 

 Työelämässä mukana olevalle väestölle ei ole vahvistettu maksujen ala- tai 

ylärajoja. 
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 Työelämän ulkopuolella olevat maksavat maksuja 65–3 250 Sveitsin frangia (53–

2 705 euroa) vuodessa sosiaalisen tilanteensa mukaisesti.  

Perusjärjestelmässä valaliitto kattaa 37,7 % vuosittaisista kuluista. Lisäksi vuosien 

2011 ja 2017 välisenä aikana tietty prosenttiosuus arvonlisäverotuloista kohdennetaan 

työkyvyttömyysvakuutukseen. Tämä osuus on 3,98 % vuonna 2011 ja 4,99 % 

vuosina 2012–2017. 

 

Avuttomuuslisän ja lisäeläkkeet rahoittaa kokonaan valaliitto. 

 

Työeläkevakuutusjärjestelmät (2. pilari, pakollinen vähimmäismäärä): Kukin 

eläkelaitos määrittelee vakuutusmaksun, joka kattaa riskit työkyvyttömyyden varalta.  

Vanhuus ja kuolema 

Vanhuusvakuutus ja eloonjääneiden vakuutus (1. pilari, perusjärjestelmä) rahoitetaan 

seuraavasti: 

 8,4 % bruttopalkasta (yhteensä; työntekijä ja työnantaja maksavat molemmat 

4,2 %); 

 7,8 % itsenäisen ammatinharjoittajan bruttotyötulosta. Maksuja alennetaan 

tulorajoihin perustuvan alenevan maksutaulukon mukaisesti; 

 Työelämässä mukana olevalle väestölle ei ole vahvistettu maksujen ala- tai 

ylärajoja. 

 Työelämän ulkopuolella olevat maksavat maksuja 387–19 350 Sveitsin frangia 

(322–16 108 euroa) vuodessa sosiaalisen tilanteensa mukaisesti. 

 

Perusjärjestelmässä valaliitto kattaa 19,55 % vuosittaisista kuluista. Arvonlisäverosta 

saadusta kokonaistulosta 13,33 % sekä kasinojen verottamisesta saadut tulot 

kohdennetaan %vanhuusvakuutukseen ja eloonjääneiden vakuutukseen. 

 

Avuttomuuslisän rahoittaa kokonaan valaliitto. 

 

Työeläkevakuutusjärjestelmät (2. pilari, pakollinen vähimmäismäärä): Maksu on 

7-18 % vakuutetusta palkasta vakuutetun iästä riippuen (ikähyvitykset). Vakuutettu 

palkka (”yhteensovitettu palkka”) on se osa vuosipalkasta, joka jää 24 360 ja 

83 520 Sveitsin frangin (20 279 ja 69 526 euron) väliin. Työnantajan 

vakuutusmaksujen yhteismäärän on oltava vähintään yhtä suuri kuin työntekijöiden 

maksamien vakuutusmaksujen yhteismäärä. 

Työttömyys 

Työttömyysvakuutus rahoitetaan seuraavasti: 

 2,2 % bruttopalkasta (työntekijä ja työnantaja maksavat kumpikin 1,1 %); yläraja 

10 500 Sveitsin frangia (8 741 euroa) kuukaudessa. 

 Yhteisvastuumaksu, jonka suuruus on 1 % (työntekijä ja työnantaja maksavat 

kumpikin 0,5 %), kun palkka on 10 500–26 250 Sveitsin frangia (8 741–

21 852 euroa) kuukaudessa. 

 Itsenäisiä ammatinharjoittajia ja työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä ei ole 

vakuutettu. 

 

Sveitsin valaliitto osallistuu työvoimaviranomaisten ja aktiivisten 

työmarkkinaohjelmien kustannuksiin 0,159 prosentilla vakuutusmaksujen perusteena 
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olevien palkkojen kokonaismäärästä. Tarvittaessa valaliitto myöntää lyhytaikaisia 

lainoja markkinatilanteen mukaan. 

Perhe-etuudet 

Liittovaltion maatalousalan järjestelmän perhe-etuudet: itsenäisten maanviljelijöiden 

perhe-etuudet rahoitetaan julkisilla varoilla (valaliitto: 2/3 ja kantonit: 1/3), ja 

maatalousalan työntekijöiden perhe-etuudet rahoitetaan työnantajien 

vakuutusmaksuilla (2 % bruttopalkasta); jälkimmäisten kohdalla valaliitto kattaa 

alijäämästä 2/3 ja kantonit 1/3. 

 

Kantonien järjestelmät – muut työntekijät (tämä kattaa joissakin kantoneissa myös 

itsenäiset ammatinharjoittajat): työntekijät eivät maksa vakuutusmaksuja (paitsi 

Valais’n kantonissa, missä he maksavat 0,3 % vakuutusmaksusta), ja työnantajat 

maksavat 0,1–4 % sen mukaan, mihin kantoniin ja kassaan ne kuuluvat. Kantonit 

rahoittavat työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden perheavustukset. 
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II luku: Terveydenhoito 

Terveydenhoidon saamisen edellytykset 

Sairausvakuutus on pakollinen kaikille Sveitsissä asuville.  

 

Vakuutus on yksilöllinen. Jokaisen Sveitsiin asettautuvan on otettava vakuutus kolmen 

kuukauden kuluessa. Työnantajat eivät ole vastuussa sairausvakuutuksen 

järjestämisestä. Hallitus voi ulottaa vakuutusvelvoitteen henkilöihin, joilla ei ole 

asuinpaikkaa Sveitsissä, ja voi myös jättää tietyt henkilöryhmät pakollisen 

vakuutuksen ulkopuolelle. 

 

Jos henkilö ottaa vakuutuksen ajoissa, vakuutus tulee voimaan päivänä, jona 

Sveitsissä asumisesta ilmoitetaan. Jos vakuutus otetaan myöhemmin, vakuutus tulee 

voimaan liittymishetkellä. Sairausvakuutuksen pakollinen turva myönnetään 

varauksitta, eikä siinä voida ottaa huomioon olemassa olevaa sairautta.  

 

On mahdollista ottaa yksityinen lisävakuutus, joka kattaa pakollisen 

sairausvakuutuksen ulkopuolelle jäävät hoidot. Vakuutuksenantajat voivat vapaasti 

päättää, myöntävätkö ne vakuutusta hakevalle henkilölle lisävakuutuksen. Ne voivat 

määrätä lisävakuutusta koskevia ikärajoja ja tehdä vakuutukseen varaumia henkilöllä 

jo olevien terveysongelmien vuoksi.  

Mitä järjestelmä kattaa? 

Sairausvakuutuksesta myönnetään luontoisetuuksia sairauden, äitiyden tai, 

toissijaisesti, jos henkilö ei ole tapaturmavakuutuksen piirissä, tapaturman 

yhteydessä. 

 

Pakollinen sairausvakuutus kattaa kustannukset, jotka syntyvät sairauden 

toteamisesta tai sen hoidosta sekä jälkiseurauksista. Näiden etuuksien on oltava 

tehokkaita, asianmukaisia ja taloudellisia. Kaikkien sairausvakuutuksen antajien on 

tarjottava samat lakisääteiset etuudet: 

 tutkimukset, hoidot, jotka lääkäri, kiropraktikko tai henkilö, joka tarjoaa lääkärin 

määräämiä tai suosittelemia palveluja, antaa avopotilaalle tai lääketieteellisessä 

hoitolaitoksessa olevalle potilaalle,sekä näiden antama sairaalahoito, 

 avohoito korvataan lääkärin määräyksen ja todetun hoidon tarpeen perusteella, 

 akuutti hoito ja sairaalahoidon jälkeen tarvittava siirtymäajan hoito, jonka sairaalan 

lääkäri on määrännyt (enintään kaksi viikkoa), 

 analyysit, lääkkeet, diagnostiset tai terapeuttiset välineet, jotka lääkäri tai – 

liittoneuvoston asettamissa rajoissa – kiropraktikko määrää, 

 osa lääkärin määräämän kylpylähoidon kustannuksista, 

 lääkärin toteuttamat tai määräämät kuntoutustoimenpiteet, 

 sairaalahoito avohoito-osastolla, 

 hoito synnytysklinikalla, 

 osa välttämättömistä sairaankuljetus- ja pelastuskustannuksista,  

 apteekkarin palvelukset (neuvonta) asianmukaisesti määrättyjen lääkkeiden 

toimittamisen yhteydessä, 
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 tietyt seulontatutkimukset ja tietyt ehkäisevät toimenpiteet (lääkärin toteuttamat tai 

määräämät), 

 väistämättömään, vakavaan purentajärjestelmän sairauteen liittyvä hammashoito, 

muuhun vakavaan sairauteen tai sen jälkiseurauksiin (esimerkiksi leukemia tai 

AIDS) liittyvä hammashoito, tai hammashoito, joka on välttämätön osa vakavan 

sairauden tai sen jälkiseurausten hoitoa, tai tapaturman jälkeinen hammashoito, 

jota ei kata tapaturmavakuutus. 

 

Työntekijöille tarkoitettu pakollinen tapaturmavakuutus kattaa vapaa-ajan tapaturmat, 

jos työntekijä on työskennellyt samalla työnantajalla palkattuna työntekijänä 

vähintään kahdeksan tuntia viikossa.  

 

Tapaturmavakuutukseen liittyminen ei ole pakollista itsenäisille ammatinharjoittajille 

eikä työelämän ulkopuolella oleville henkilöille, joten tällaisten henkilöiden vapaa-ajan 

ja työtapaturmien hoitokustannukset katetaan sairausvakuutuksesta. 

Hoidon saaminen 

Lääkärin voi valita vapaasti. Vakuuttaja maksaa kulut vakuutetun asuin- tai 

työskentelyalueella sovellettavaan taksaan asti (paitsi hätätapauksissa tai 

lääketieteellisistä syistä). Vakuuttaja voi tarjota vakuutetulle sellaisen 

vakuutusmuodon, jossa valinnanvapautta on rajoitettu (ensisijainen lääkäri, HMO) 

vastineena vakuutusmaksun alentamisesta. 

 

Jos muuta ei ole sovittu, vakuutetun on maksettava kulut, jotka vakuuttaja sitten 

korvaa hänelle (”kolmannen osapuolen takuuseen” perustuva järjestelmä). 

 

Vakuutettujen on osallistuttava saamansa hoidon kustannuksiin. Aikuisten (yli 

18-vuotiaiden) pakollinen osallistuminen kattaa kiinteän määrän vuodessa 

(omavastuu, 300 Sveitsin frangia (250euroa) aikuisella) ja osuuden omavastuun 

ylittävistä kustannuksista (10 prosentin kustannusosuus omavastuun ylittävistä 

kustannuksista). Lasten kohdalla vakuutettu maksaa vain kustannusosuuden. 

Kustannusosuudelle on vahvistettu enimmäismäärä (vuodessa 700 Sveitsin frangia 

(583 euroa) aikuisten kohdalla ja 350 frangia (291 euroa) yhden lapsen kohdalla tai 

1 000 frangia (832 euroa), jos perheessä on useampia lapsia). Aikuiset vakuutetut 

voivat valita korkeamman omavastuun, jolloin vakuutusmaksu pienenee, tai he voivat 

valita omavastuun myös lapsille. 

 

Kustannusosuus on 20 % lääkkeistä, joiden hinta ylittää 20 % edullisimman 

kolmanneksen hinnasta sellaisten lääkkeiden osalta, joissa on sama vaikuttava aine. 

Toisaalta omavastuuosuutta ei tarvitse maksaa tiettyjen kansallisten tai kantonin 

ohjelmien yhteydessä toteutettujen ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kohdalla (tällä 

hetkellä näitä ovat kantonien mammografiaseulontaohjelmat ja kantonien 

rokotusohjelmat papilloomavirukselta suojaamiseksi). 

 

Terveydenhoitoa annetaan myös julkisissa ja yksityisissä sairaaloissa, jotka ovat 

kantonien hyväksyttyjen sairaaloiden luettelossa. Vakuutuksenantaja huolehtii 

maksuista suoraan (”kolmannen osapuolen maksujen” järjestelmä). 

 

Sairaalahoidon maksuihin osallistumisesta on säädetty samoin kuin avohoidon 

kohdalla. Lisäksi yli 25-vuotias vakuutettu maksaa osuuden sairaalan 

hoitopäivämaksusta (15 Sveitsin frangia (12 euroa) päivässä). 
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Vakuutuksenantajat tekevät päätöksiä etuuksista. Vakuutettu voi vaatia oikaisua 

näihin päätöksiin 30 päivän sisällä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen 

voidaan hakea muutosta toimivaltaisessa kantonin tuomioistuimessa, jonka 

päätökseen taas voi hakea muutosta liittovaltion tuomioistuimessa. 
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III luku: Sairausetuudet 

Sairausetuuksien saamisen edellytykset 

Sairaudesta johtuvan tilapäisen työkyvyttömyyden varalta vakuuttaminen ei ole 

pakollista. Vapaaehtoisen vakuutuksen voivat ottaa Sveitsissä asuvat tai ansiotyössä 

olevat 15-65-vuotiaat henkilöt.  

 

Vakuutuksenantajien on myönnettävä vapaaehtoinen päivärahavakuutus 

(sosiaalivakuutuslain nojalla) hakijan sairauksista riippumatta. Vakuutuksenantaja voi 

kuitenkin tehdä varauksen, jolla liittymishetkellä olemassa oleva sairaus jätetään 

vakuutuksen ulkopuolelle (enintään viideksi vuodeksi). 

 

Työnantaja on työlainsäädännön (Code des obligations/Obligationenrecht/Codice delle 

obbligazioni) nojalla velvollinen jatkamaan palkanmaksua työntekijälle sairaudesta ja 

raskaudesta johtuvan väliaikaisen työkyvyttömyyden sattuessa. Ensimmäisen 

työvuoden aikana palkanmaksua jatketaan kolme viikkoa. Pidemmistä jaksoista 

sovitaan kohtuullisuusperiaatteen mukaisesti. Työehtosopimukset sisältävät usein 

suotuisampia ehtoja.  

 

Jos päivärahojen on tarkoitus korvata palkan maksun jatkaminen työlainsäädännön 

perusteella sairauden ja äitiyden yhteydessä, työnantajan on otettava vastuulleen 

ainakin puolet maksettavista vakuutusmaksuista. 

 

Vakuutusvelvollisuus voi johtua työsopimuksesta tai työehtosopimuksesta. Tässä 

tapauksessa päivärahavakuutuksen (Taggeldversicherung/Assurance d'indemnités 

journalières) voi ottaa kollektiivisena vakuutussopimuksena. Työsuhteen päättyessä 

on mahdollista saada yksilöllinen päivärahavakuutus ilman, että vakuutuksenantaja 

voi tehdä uutta varausta olemassa olevan sairauden perusteella. Tätä ei sovelleta 

sosiaalivakuutuslain ulkopuolisiin päivärahavakuutuksiin, jotka on tehty 

yksityisvakuutuksia koskevan lainsäädännön perusteella. 

Mitä järjestelmä kattaa? 

Vakuutuksenantaja sopii vakuutetun kanssa päivärahan (Taggeld/Indemnités 

journalières) määrästä. Jos muuta ei sovita, oikeus päivärahaan alkaa kolmantena 

päivänä sairauden alkamisen jälkeen. Päivärahaa on maksettava vähintään 720 päivää 

900 päivän ajalta. 

 

Työttömiin sovelletaan erityissääntöjä. Henkilöt, joiden työkyvyttömyys on yli 50 %, 

saavat täyden päivärahan. 25–50-prosenttisesti työkyvyttömät saavat puolet 

päivärahan määrästä. 
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Sairauspäivärahan saaminen 

Työkyvyttömyydestä on saatava lääkärintodistus. Työkyvyttömyyden on oltava 

vähintään 50 %. Sairauspäivärahaa haetaan työnantajalta tai vakuutuksenantajalta 

sen mukaan, kuka sen maksamisesta on vastuussa. 

 

Vakuutuksenantajat tekevät päätöksiä etuuksista. Vakuutettu voi vaatia oikaisua 

näihin päätöksiin 30 päivän sisällä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen 

voidaan hakea muutosta toimivaltaisessa kantonin tuomioistuimessa, jonka 

päätökseen taas voi hakea muutosta liittovaltion tuomioistuimessa. 
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IV luku: Äitiys- ja isyysetuudet 

Äitiys- ja isyysetuuksien saamisen edellytykset 

Luontoisetuudet 

Sairausvakuutus on pakollinen kaikille Sveitsissä asuville (lisätietoja terveydenhoitoa 

koskevassa luvussa). Sairausvakuutuksesta myönnetään luontoisetuuksia myös 

äitiyden perusteella. Sairausvakuutuksen turva myönnetään varauksitta, eikä siinä 

voida ottaa huomioon alkanutta raskautta.  

Äitiysloma/Äitiyspäiväraha 

Äitiyden yhteydessä jokaisella naisella on oikeus rahaetuuksiin (äitiyspäivärahaan), jos 

hän on harjoittanut ansiotoimintaa ja ollut synnytystä edeltävien yhdeksän kuukauden 

aikana liittyneenä Sveitsin järjestelmän vanhuus- ja eloonjääneiden 

eläkevakuutukseen (AHV-AVS) ja jos hän on tänä aikana harjoittanut ansiotoimintaa 

vähintään viiden kuukauden ajan ja on synnytysajankohtana palkansaaja tai 

itsenäinen ammatinharjoittaja. Lisäksi hänen on lopetettava työskentely äitiysloman 

ajaksi. 

Mitä järjestelmä kattaa? 

Luontoisetuudet 

Pakollinen sairausvakuutus kattaa yleiset sairauden perusteella maksettavat etuudet 

(lisätietoja terveydenhoitoa koskevassa luvussa) sekä erityiset äitiysetuudet: 

 tarkastukset, jotka lääkäri tai kätilö tekee tai jotka lääkäri on määrännyt raskauden 

aikana ja sen jälkeen,  

 synnytysvalmennuskurssiavustus , 

 synnytys kotona, sairaalassa tai synnytyskeskuksessa ja lääkärin tai kätilön apu,  

 tarvittavat neuvot imetyksen yhteydessä,  

 terveelle vastasyntyneelle annettu hoito ja tämän oleskelu sairaalassa äitinsä 

kanssa. 

Äitiys-/isyysloma ja -etuudet 

Työnantaja on työlainsäädännön (Code des obligations/Obligationenrecht/Codice delle 

obbligazioni) nojalla velvollinen jatkamaan palkanmaksua rajoitetun ajan raskaudesta 

johtuvan työkyvyttömyyden sattuessa. Ensimmäisen työvuoden aikana palkanmaksua 

jatketaan kolme viikkoa. Pidemmistä jaksoista sovitaan kohtuullisuusperiaatteen 

mukaisesti. Työehtosopimukset sisältävät usein suotuisampia ehtoja. 

 

Oikeus äitiyspäivärahaan tulee voimaan päivänä, jona lapsi syntyy, ja sitä maksetaan 

enintään 98. päivään asti (eli 14 viikkoa). Oikeus päättyy ennen tätä määräaikaa, jos 

äiti aloittaa uudelleen koko- tai osa-aikaisen ansiotyön tai jos hän kuolee. 
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Äitiyspäivärahan määrä on 80 % keskimääräisistä tuloista, jotka henkilö ansaitsi 

ennen oikeutta etuuteen, kuitenkin enintään 196 Sveitsin frangia (163 euroa) 

päivässä. 

Äitiys- ja isyysetuuksien saaminen 

Terveydenhoitoa annetaan lääkärin vastaanotolla tai julkisissa ja yksityisissä 

sairaaloissa, jotka ovat kantonien hyväksyttyjen sairaaloiden luettelossa. 

Äitiysetuuksien kohdalla edunsaajan ei tarvitse osallistua hoidon kustannuksiin.  

 

APG-järjestelmää (äitiyden perusteella maksettavat rahaetuudet) hallinnoivat 

vanhuus- ja eloonjääneiden vakuutusjärjestelmän laitokset (AHV-AVS), joilta 

äitiyspäivärahaa haetaan.  

 

Vakuutuksenantajat tekevät päätöksiä etuuksista. Vakuutettu voi vaatia oikaisua 

näihin päätöksiin 30 päivän sisällä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen 

voidaan hakea muutosta toimivaltaisessa kantonin tuomioistuimessa. Viimeksi 

mainitun päätökseen voi hakea muutosta liittovaltion tuomioistuimessa. 
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Luku V: Työkyvyttömyysetuudet 

Työkyvyttömyysetuuksien saamisen edellytykset 

Työkyvyttömyys 

Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan täydellistä tai osittaista ansiokyvyn menetystä, jonka 

oletetaan olevan pysyvä tai pitkäaikainen. Ansiokyvyn menetyksenä pidetään 

vakuutetun ansiomahdollisuuksien osittaista tai täydellistä heikkenemistä 

tasapainoisilla työmarkkinoilla, jos heikkeneminen johtuu fyysiselle terveydelle tai 

mielenterveydelle aiheutuneesta haitasta, jota ei saada poistettua hoidolla ja 

kuntoutuksella. Työkyvyttömyys voi johtua synnynnäisestä sairaudesta tai 

tapaturmasta. 

 

vanhuus- ja perhe-eläkejärjestelmä perustuu kolmeen pilariin.  

Ensimmäinen pilari 

Ensimmäinen pilari käsittää valtiollisen sosiaalivakuutusjärjestelmän. Siihen kuuluvat 

vanhuusvakuutus ja eloonjääneiden vakuutus (AHV-AVS) sekä 

työkyvyttömyysvakuutus (IV-AI). Näiden kahden vakuutuslajin etuuksilla on tarkoitus 

kattaa elämän perustarpeet. Tietyissä tapauksissa on mahdollista saada maksuihin 

perustumattomia lisäetuuksia vähimmäistoimeentuloa varten. Ensimmäinen pilari on 

pakollinen kaikille henkilöille, joilla on kotipaikka ja/tai jotka työskentelevät Sveitsissä. 

Vakuutus on siten pakollinen palkansaajien ohella myös itsenäisille 

ammatinharjoittajille ja työelämän ulkopuolella oleville henkilöille. Poikkeuksena ovat 

henkilöt, jotka täyttävät pakollisen vakuutuksen edellytykset vain suhteellisen lyhyen 

ajan. 

 

Sveitsissä ansiotoimintaa harjoittavien henkilöiden on maksettava vakuutusmaksuja 

heidän 17. syntymäpäiväänsä seuraavan tammikuun ensimmäisestä päivästä alkaen. 

Myös työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden on alettava maksaa 

vakuutusmaksuja 20. syntymäpäiväänsä seuraavan tammikuun ensimmäisestä 

päivästä alkaen. Työkyvyttömyysetuuksien saamiseksi vaaditaan vakuutusmaksuja 

vähintään kolmelta vuodelta. Etuuksia voivat hakea 18 vuotta täyttäneet henkilöt 

(eläkeikään saakka). 

 

Sveitsin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka asuvat 

kolmannessa valtiossa, voivat ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen, jos heillä on ollut 

pakollinen vanhuus- ja eloonjääneiden eläkevakuutus tai 

työkyvyttömyyseläkevakuutus välittömästi tätä ennen vähintään viiden peräkkäisen 

vuoden ajan. 

Toinen pilari 

Toinen pilari eli työeläkevakuutusjärjestelmä vanhuuden, kuoleman ja 

työkyvyttömyyden varalta (PP), täydentää ensimmäistä pilaria. Yhdessä näiden 

kahden pilarin on tarkoitus mahdollistaa aiemman elintason säilyttäminen 

asianmukaisella tavalla. 

 

Henkilöt, joille 1. pilarin mukainen vanhuus- ja eloonjääneiden eläkevakuutus on 

pakollinen, ovat vakuutusvelvollisia myös pakollisessa työeläkejärjestelmässä. Heidän 
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on maksettava ansiotuloista vakuutusmaksuja ottaen huomioon vuosipalkan ala- ja 

ylärajat. Eläkelaitokset voivat tarjota pakollista vähimmäismäärää suurempia etuuksia. 

Ne voivat erityisesti vakuuttaa alarajaa pienemmät tai ylärajaa suuremmat tulot 

(tiettyyn ylärajaan asti). 

 

Työntekijät ovat vakuutusvelvollisia työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta 17-

vuotispäiväänsä seuraavan tammikuun ensimmäisestä päivästä alkaen edellyttäen, 

että he saavat vuosipalkan samalta työnantajalta. Työkyvyttömyyden ja kuoleman 

lisäksi pakollinen vakuutus koskee vanhuuseläkettä 24 vuoden iästä lähtien. Myös 

työttömät ovat vakuutettuja työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta rajoitetuin 

ehdoin. 

 

Jokaisen työnantajan, jolla on palveluksessaan vakuutusvelvollisia palkansaajia, on 

liityttävä työeläkerekisteriin kirjatun työeläkelaitoksen jäseneksi. 

 

Pakollisen vakuutuksen ulkopuolelle jäävät sellaisen työnantajan työntekijät, jonka ei 

tarvitse maksaa vakuutusmaksuja 1. pilarin järjestelmään, enintään kolmeksi 

kuukaudeksi palkatut työntekijät, vähintään 70-prosenttisesti työkyvyttömät henkilöt 

sekä maanviljelijän tietyt perheenjäsenet, jotka työskentelevät hänen yrityksessään. 

 

Palkansaajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka eivät ole vakuutusvelvollisia, 

voivat ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen.  

Kolmas pilari 

Kolmas pilari käsittää muita yksilöllisiä tarpeita varten perustetun henkilökohtaisen 

vapaaehtoisen sosiaalivakuutusjärjestelmän. Henkilö voi tehdä vakuutus- tai 

säästösopimuksia työkyvyttömyyden, vanhuuden ja kuoleman varalta 

vakuutussopimus vakuutusyhtiössä, pankkilaitoksessa tai henkivakuutusyhtiössä. 

Mitä järjestelmä kattaa? 

Ensimmäinen pilari  

Työkyvyttömyyseläkejärjestelmän (IV-AI, ensimmäinen pilari) etuuksien tarkoituksena 

on ehkäistä ja vähentää työkyvyttömyyttä tai poistaa se kokonaan asianmukaisten, 

yksinkertaisten ja riittävien kuntoutustoimenpiteiden avulla, korvata 

työkyvyttömyyden aiheuttamia pysyviä taloudellisia vaikutuksia, kattaa elämän 

perustarpeet asianmukaisesti ja auttaa vakuutettuja viettämään itsenäistä ja 

vastuullista elämää. 

 Kuntoutustoimenpiteet 

Työkyvyttömillä tai välittömän työkyvyttömyysuhan alaisilla vakuutetuilla on oikeus 

saada kuntoutustoimenpiteitä siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä ja riittäviä, 

jotta voidaan palauttaa, pitää yllä tai parantaa vakuutetun ansiokykyä tai kykyä hoitaa 

tavanomaiset tehtävänsä (kuten kodinhoito). Kuntoutustoimenpiteisiin kuuluu 

lääketieteellisiä toimenpiteitä alle 20-vuotiaille vakuutetuille, ammatilliseen 

kuntoutukseen valmistavia sopeutustoimenpiteitä, ammatillisia toimenpiteitä,  

apuvälineiden tarjoamista  sekä kuntoutusta eläkkeensaajille. Kuntoutusjakson ajaksi 

myönnetään lisäksi päivärahaa tietyin ehdoin. Periaatteena on kuntoutuksen 

ensisijaisuus eläkkeeseen nähden. 
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 Työkyvyttömyyseläke 

Vakuutettu, joka on vuoden ajan vähintään 40-prosenttisesti työkyvytön, voi hakea 

työkyvyttömyyseläkettä (Invalidenrente/rente d'invalidité) sillä ehdolla, että hän voi 

osoittaa maksaneensa AHV-AVS/IV-AI-järjestelmään vakuutusmaksuja vähintään 

kolme vuotta. 

 

Jos työkyvyttömyysaste on  

 vähintään 70 %, se oikeuttaa täyteen eläkkeeseen,  

 vähintään 60 %, se oikeuttaa kolmen neljäsosan eläkkeeseen,  

 vähintään 50 %, se oikeuttaa puolieläkkeeseen, ja  

 vähintään 40 %, se oikeuttaa neljänneseläkkeeseen.  

 

Työkyvyttömyyseläke lasketaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin vanhuus- ja 

eloonjääneiden eläke (lisätietoja vanhuuseläkkeitä ja –etuuksia koskevassa luvussa). 

Eläkkeen määrä riippuu vakuutusajasta (joka määrittää eläkeasteikon) sekä 

keskimääräisistä vuosituloista (jotka määrittävät eläkkeen määrän sovellettavan 

eläkeasteikon rajoissa). 

 

Vakuutusmaksu katsotaan maksetuksi puolisolta, joka ei harjoita ansiotoimintaa, jos 

hänen puolisonsa on maksanut vanhuusvakuutusta, eloonjääneiden vakuutusta ja 

työkyvyttömyysvakuutusta koskevat vähimmäisvakuutusmaksut vähintään 

kaksinkertaisina. Tämä ehto koskee yhtä lailla rekisteröityä parisuhdetta. 

 

Työelämän ulkopuolisten henkilöiden vakuutusmaksut muunnetaan ja lasketaan 

palkkatuloksi eläkkeen laskemista varten. 

 

Täyteen eläkkeeseen oikeuttavat määrät ovat samat kuin vanhuus- ja eloonjääneiden 

eläkkeen kohdalla. Jos työkyvyttömyysaste muuttuu merkittävästi, eläkettä 

mukautetaan vastaavasti. 

 

Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen päättyy, kun vakuutettu ei enää ole työkyvytön, 

kun hän voi hakea vanhuuseläkettä tai kun vakuutettu kuolee. 

 

Työkyvyttömyysasteen arvioimiseksi verrataan tuloa, jonka vakuutettu olisi voinut 

saada, ellei hän olisi työkyvytön, tuloon, jonka hän voisi saada harjoittamalla 

toimintaa, jota häneltä voidaan tasapainoisilla työmarkkinoilla kohtuudella odottaa 

hoidon ja kuntoutustoimenpiteiden jälkeen. 

 

Sellaisten vakuutettujen osalta, jotka eivät harjoita ansiotoimintaa ja joilta ei voida 

kohtuudella odottaa, että he alkaisivat harjoittaa ansiotoimintaa, työkyvyttömyys 

arvioidaan kyvyttömyytenä hoitaa tavanomaisia tehtäviä (kuten kodinhoitoa). 

 

Työkyvyttömyyseläkkeen saajalla on myös oikeus saada eläkettä jokaisesta lapsesta, 

joka kuolemantapauksen sattuessa olisi oikeutettu lapseneläkkeeseen (40 prosenttiin 

täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä).  

 

 Avuttomuuslisä 

Tätä avustusta voi hakea vakuutettu, joka terveydelleen koituneen haitan vuoksi 

tarvitsee jatkuvasti muiden apua tai henkilökohtaista valvontaa voidakseen selviytyä 

jokapäiväisen elämän perustehtävistä. Avuntarve voi olla suuri, keskitasoinen tai lievä 

(lisätietoja pitkäaikaishoitoa koskevassa luvussa). 
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 Henkilökohtaisen avustajan lisä 

Henkilökohtaisen avustajan lisän tarkoitus on mahdollistaa vakuutetun itsenäinen  

elämä. Avuttomuuslisää saava henkilö, joka elää tai haluaa elää omassa kodissaan, on  

oikeutettu henkilökohtaisen avustajan lisään, jonka turvin hän voi palkata itselleen 

tarpeellisen avustajan. 

 

Toinen pilari  

Henkilö, jonka työkyvyttömyysaste on 1. pilarin työkyvyttömyyseläkevakuutuksen 

suhteen vähintään 40 % ja joka on työkyvyttömyyden alkaessa ollut vakuutettu 

2. pilarin työeläkejärjestelmässä, voi hakea työkyvyttömyyseläkettä viimeksi 

mainitussa järjestelmässä. Työkyvyttömyysaste vaikuttaa eläkkeen määrään (samoin 

kuin 1. pilarin kohdalla). 

 

Eläke lasketaan prosentteina eläkevaroista (jotka koostuvat vakuutusmaksuista ja 

koroista) ottaen huomioon arvioidut varat (eläkeikään mennessä) ja eläkkeen 

muuntokurssi (6,9 % miehillä ja 6,85 % naisilla). 

 

Työkyvyttömyyseläkkeen sijasta maksetaan kertakorvaus, jos eläke on alle 

kymmenen % AHV-AVS-vanhuuseläkkeen vähimmäismäärästä tai jos 

vakuutuslaitoksen säännöissä niin määrätään. 

 

Työkyvyttömyyseläkkeen saajat voivat hakea lisäeläkettä jokaista lasta kohti, jolla 

vakuutetun kuollessa olisi oikeus lapseneläkkeeseen. Eläkkeen määrä on 20 % 

täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä.  

 

Toisen pilarin järjestelmässä ei tarjota kuntoutustoimenpiteitä. 

 

Kolmas pilari 

Vapaaehtoisen vakuutusjärjestelmän piirissä työkyvyttömyysetuuksien edellytykset 

riippuvat henkilökohtaisen vakuutussopimuksen määräyksistä ja asianomaisesta 

vakuutustuotteesta. Palkansaajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat saavat yksilölliseen 

eläkevakuutusjärjestelmään maksettujen vakuutusmaksujen perusteella 

verohelpotuksia tiettyyn määrään asti. 

 

Periaatteessa yksilöllisiä eläke-etuuksia maksetaan vain vakuutustapahtuman 

yhteydessä.  

 

Kolmen pilarin järjestelmän etuuksien lisäksi työkyvyttömyysetuuksia voi saada myös 

tapaturmavakuutuksen nojalla. 

Työkyvyttömyysetuuksien saaminen 

Ensimmäisen pilarin järjestelmän työkyvyttömyysetuuksia haetaan kantonin 

toimivaltaiselta työkyvyttömyyseläketoimistolta. Kantonin toimivaltainen 

työkyvyttömyyseläketoimisto ilmoittaa vakuutetulle etuuksista tehtävän päätöksen. 

Vakuutetulla on oikeus kuulemiseen (Vorbescheid/préavis). Tämän jälkeen tehdään 

muodollisesti lopullinen päätös, johon voidaan hakea muutosta toimivaltaisessa 
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kantonin tuomioistuimessa, jonka päätökseen taas voi hakea muutosta liittovaltion 

tuomioistuimessa. 

 

Työhön liittyviä vanhuus-, eloonjääneiden ja työkyvyttömyysturvan etuuksia (2. pilari) 

hallinnoivat rekisteröidyt eläkelaitokset, joille etuushakemukset on tehtävä. 

Eläkelaitosten ja vakuutettujen väliset riidat voidaan viedä toimivaltaiseen kantonin 

tuomioistuimeen. Viimeksi mainitun päätökseen voi hakea muutosta liittovaltion 

tuomioistuimessa. 

 

Työkyvyttömyys voidaan arvioida uudelleen milloin tahansa eläkeikään saakka. 
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Luku VI: Vanhuuseläkkeet ja -etuudet 

Vanhuusetuuksien saamisen edellytykset 

Vanhuusetuuksia myönnetään valtion vanhuus- (ja eloonjääneiden) 

eläkejärjestelmässä (AHV-AVS, 1. pilari), työeläkejärjestelmässä (2. pilari) ja 

mahdollisesti henkilökohtaisesta vakuutuksesta (3. pilari). 

 

Ensimmäisen pilarin vakuutus kattaa kaikki Sveitsissä asuvat tai ansiotyössä olevat.  

 

Vanhuuseläkettä voivat hakea 65 vuotta täyttäneet miehet ja 64 vuotta täyttäneet 

naiset edellyttäen, että he ovat maksaneet vähintään yhden vuoden ajan 

vakuutusmaksuja AHV-AVS/IV-AI-järjestelmään. 

 

Toisen pilarin pakollinen vakuutusturva (työeläkevakuutus) koskee työntekijöitä, jotka 

ovat yli 24-vuotiaita, kuuluvat ensimmäisen pilarin järjestelmään ja saavat samalta 

työnantajalta yli 20 880 Sveitsin frangin (17 382 euron) vuosipalkkaa. Palkansaajat, 

jotka eivät kuulu pakollisen vakuutuksen piiriin, ja itsenäiset ammatinharjoittajat 

voivat ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen.  

 

Työeläkejärjestelmässä vakuutetut henkilöt voivat hakea vanhuuseläkettä 

samanikäisinä kuin ensimmäisen pilarin järjestelmässä (eli miehet 65-vuotiaasta ja 

naiset 64-vuotiaasta alkaen). Järjestelmässä ei sovelleta vähimmäisvakuutusaikaa.  

 

Kolmannen pilarin järjestelmän piirissä vanhuusetuuksien edellytykset riippuvat 

henkilökohtaisen vakuutussopimuksen määräyksistä ja asianomaisesta 

vakuutustuotteesta. 

Mitä järjestelmä kattaa? 

Vanhuus- ja eloonjääneiden eläke, ensimmäinen pilari (AHV-AVS)  

Eläkkeen määrä lasketaan keskimääräisen vuositulon (joka määrää eläkkeen määrän 

sovellettavassa eläkeasteikossa) sekä vakuutusajan (joka määrää eläkeasteikon) 

perusteella. Tulo koostuu ansiotulosta ja hyvityksistä, joita saa kasvatus- ja 

avustustehtävistä. 

 

Vanhemmat voivat hakea hyvitystä kasvatustehtävistä 

(Erziehungsgutschriften/bonification pour tâches éducatives) vuosina, joina he ovat 

toimineet yhden tai useamman alle 16-vuotiaan lapsen huoltajina. 

 

Jos henkilö hoitaa ylenevän tai alenevan sukupolven sukulaisia tai sisaruksia, joilla on 

oikeus vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeestä maksettavaan avuttomuuslisään 

vähintään keskitasoisen avuttomuustilan perusteella, hän voi hakea avustustehtävistä 

hyvitystä (Betreuungsgutschriften/bonification pour tâches d'assistance),  mikäli 

sukulainen voi helposti tarvittaessa tavoittaa avustajan.  

 

Tulot, jotka puolisot ovat hankkineet avioliiton aikana, jaetaan kahtia ja osoitetaan 

kullekin puolisolle puoliksi. Rekisteröityjä parisuhteita kohdellaan samoin kuin 

avioliittoa. 
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Vakuutettu saa täyden eläkkeen, jos vakuutusmaksukausien määrä on täynnä, eli jos 

vakuutettu on suorittanut saman määrän vakuutusmaksuvuosia kuin hänen 

ikäluokkansa edellyttää. Vakuutetulla on oikeus vain osaeläkkeeseen, jos 

vakuutusmaksukausien määrä ei ole täysi. 

 

Kuukausittain maksettava eläke koostuu vanhuuseläkkeen vähimmäismäärästä 

laskettavasta osasta (kiinteä summa) ja eläkettä määrittävästä keskimääräisestä 

vuositulosta laskettavasta osasta (vaihteleva summa). Vähimmäiseläke on 

1 160 Sveitsin frangia (966 euroa) kuukaudessa ja enimmäiseläke 2 320 frangia 

(1 931 euroa) (tai 3 420 frangia (2 897 euroa) pariskunnalle) kuukaudessa.  

 

Eläkettä on mahdollista saada varhaistetusti yhden tai kahden vuoden ajan 

(varhaiseläke), jolloin kuhunkin vuoteen sovelletaan vähennystä (6,8 % vuodessa%). 

Eläkkeen maksun aloittamista voidaan myös siirtää 1–5 vuotta, jolloin eläkkeen 

määrää nostetaan tietyn kaavan mukaan (5,2–31,5 % lykkäämiskuukausista 

riippuen). 

 

Vanhuuseläkkeen (Altersrente/rente de vieillesse) saajalla on oikeus eläkkeeseen 

jokaisen lapsen perusteella, joka edunsaajan kuollessa olisi oikeutettu 

lapseneläkkeeseen (Waisenrente/rente d'orphelin). Eläkkeen määrä on 40 % 

vanhuuseläkkeestä. 

 

Vanhuus- ja eloonjääneiden eläkevakuutuksesta myönnetään avuttomuuslisää 

henkilölle, joka tarvitsee jatkuvasti muiden apua tai henkilökohtaista valvontaa 

jokapäiväisen elämän perustoimintoihin (lisätietoja pitkäaikaishoitoa koskevassa 

luvussa). 

Työeläkejärjestelmä, toinen pilari (PP)  

Työeläkejärjestelmästä maksettavat vanhuuseläkkeet lasketaan prosenttiosuutena 

vakuutetun vanhuuseläkekertymästä (Altersguthaben/avoir de vieillesse). Kertymä 

käsittää maksetut vakuutusmaksut ja korot. 

 

Vuotuinen eläke vastaa miesten kohdalla 6,9 % ja naisten kohdalla 6,85 % 

vakuutetun eläkeikään mennessä hankkimasta eläkekertymästä. 

 

Periaatteessa oikeus eläkkeeseen syntyy vakuutustapahtuman yhteydessä. Tietyissä 

tapauksissa kuitenkin (osittainen) ennakkomaksu on mahdollinen, esimerkiksi jos 

vakuutettu alkaa toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana tai saa omistukseen 

asuntonsa. 

 

Varhaiseläke on mahdollinen, jos eläkelaitoksen säännöt sallivat sen. Vakuutettu voi 

pyytää, että hänelle maksetaan kertakorvauksena neljännes hänen 

vanhuuseläkekertymästään, jonka perusteella vanhuuseläke lasketaan. Maksettava 

eläke on mahdollista saada kertakorvauksena kuukausittain maksettavan eläkkeen 

sijaan vakuutetun pyynnöstä, jos se sallitaan eläkelaitoksen säännöissä. 

 

Lisäksi eläkkeensaaja voi saada eläkkeeseen lapsikorotuksen (20 prosenttia 

vanhuuseläkkeestä) samoin edellytyksin kuin ensimmäisen pilarin järjestelmässä.  

Henkilökohtaiset vakuutukset, kolmas pilari 

Vanhuuden ja kuolemantapauksen perusteella maksettavien etuuksien kertymisen 

ehdot riippuvat henkilökohtaisen vakuutussopimuksen määräyksistä ja asianomaisesta 

vakuutustuotteesta. Ennakkomaksatus on mahdollinen tietyin ehdoin. 
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Vanhuusetuuksien saaminen 

Ensimmäisen pilarin vanhuusetuuksia haetaan toimivaltaisesta vakuutuskassasta. Sen 

päätöksiin voi hakea muutosta tuomioistuimessa.  

 

Työhön liittyviä vanhuus-, eloonjääneiden ja työkyvyttömyysturvan etuuksia (2. pilari) 

hallinnoivat rekisteröidyt eläkelaitokset, joille etuushakemukset on tehtävä. 

Eläkelaitosten ja vakuutettujen väliset riidat voidaan viedä toimivaltaiseen kantonin 

tuomioistuimeen. Viimeksi mainitun päätökseen voi hakea muutosta liittovaltion 

tuomioistuimessa. 
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VII luku: Eloonjääneiden etuudet 

Eloonjääneiden etuuksien saamisen edellytykset 

Eloonjääneiden etuuksia myönnetään valtion vanhuus- ja eloonjääneiden 

eläkejärjestelmän (AHV-AVS, 1. pilari) lisäksi työeläkejärjestelmästä (PP, 2. pilari) ja 

mahdollisesti henkilökohtaisesta vakuutuksesta (3. pilari). Eloonjääneiden etuuksia 

myönnetään myös tapaturmavakuutuksesta. 

Vanhuus- ja eloonjääneiden eläke, ensimmäinen pilari (AHV-AVS)  

Kaikkien Sveitsissä asuvien tai siellä ansiotyössä olevien on pakollista liittyä vanhuus- 

ja eloonjääneiden eläkevakuutusjärjestelmään (AHV-AVS, 1. pilari). Leski, jolla on 

puolison kuollessa yksi tai useampi lapsi, voi hakea leskeneläkettä. Edellytyksenä on, 

että edunjättäjä on maksanut vakuutusmaksuja vähintään yhden vuoden. 

 

Miesleskellä tai rekisteröityyn parisuhteeseen kuuluvalla on oikeus leskeneläkkeeseen 

vain niin kauan, kuin hänellä on alle 18-vuotiaita lapsia. Toisaalta naisleskellä voi olla 

oikeus etuuteen, jos hänellä on lapsia, mutta myös, jos hän on vähintään 45-vuotias 

ja ollut naimisissa vähintään viisi vuotta. Eronneilla ja henkilöillä, joiden rekisteröity 

parisuhde on mitätöity, on oikeus eläkkeeseen, jos he täyttävät tietyt edellytykset (jos 

heillä esimerkiksi on lapsi tai jos he ovat eronneet yli 45-vuotiaina, ja molemmissa 

tapauksissa avioliitto on kestänyt vähintään 10 vuotta). Oikeus leskeneläkkeeseen 

päättyy, jos henkilö menee uudelleen naimisiin tai kuolee.  

 

Lapsella, jonka isä tai äiti on kuollut, on oikeus vanhuus- ja eloonjääneiden 

eläkejärjestelmän mukaiseen lapseneläkkeeseen. Oikeus lapseneläkkeeseen päättyy, 

kun lapsi täyttää 18 vuotta tai 25 vuotta, jos lapsi opiskelee, tai lapsen kuollessa. 

Työeläkejärjestelmä, toinen pilari (PP)  

Myös työeläkejärjestelmästä myönnetään perhe-eläkettä, jos vakuutettu palkansaaja 

tai järjestelmästä vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä saava edunsaaja kuolee. 

Leskeneläkettä voi hakea, jos eloonjääneellä puolisolla tai laillisella kumppanilla on 

yksi tai useampi lapsi huollettavanaan tai jos hän on täyttänyt 45 vuotta ja on ollut 

naimisissa tai parisuhteessa vähintään viiden vuoden ajan. Huollettava eronnut puoliso 

voi myös olla oikeutettu etuuteen, jos avioliitto on kestänyt vähintään 10 vuotta. 

Oikeus leskeneläkkeeseen päättyy, jos henkilö menee uudelleen naimisiin tai kuolee.  

 

Lapseneläkettä maksetaan, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta, ja 25-vuotiaaksi, jos lapsi 

opiskelee tai on vähintään 70-prosenttisesti invalidi ja kykenemätön harjoittamaan 

ansiotoimintaa. Oikeus lapseneläkkeeseen päättyy myös, jos lapsi kuolee. 

Henkilökohtaiset vakuutukset, kolmas pilari 

Vapaaehtoisen vakuutusjärjestelmän piirissä kuolemantapauksen johdosta 

myönnettävien etuuksien edellytykset riippuvat henkilökohtaisen vakuutussopimuksen 

määräyksistä ja asianomaisesta vakuutustuotteesta. Vakuutuksenottajan kuollessa 

edunsaajia ovat välittömät perilliset tai, ellei sellaisia ole, vakuutuksenottajan 

nimeämät henkilöt.  
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Mitä järjestelmä kattaa? 

Vanhuus- ja eloonjääneiden eläke, ensimmäinen pilari (AHV-AVS)  

Leskeneläke on 80 prosenttia ja lapseneläke 40 % kuolleelle henkilölle kuuluvasta 

vanhuuseläkkeestä. Täysorvoilla on oikeus kahteen lapseneläkkeeseen 

(Waisenrenten/rentes d'orphelin). Niitä alennetaan, jos ne ylittävät 60 % 

vanhuuseläkkeen enimmäismäärästä. 

 

Eläke lasketaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin AHV-AVS-järjestelmän 

vanhuuseläkeEläkkeelle on määrätty vähimmäismäärä (928 Sveitsin frangia 

(773 euroa) kuukaudessa jälkeenjääneelle puolisolle tai kumppanille ja 464 frangia 

(386 euroa) kuukaudessa lapsille) ja enimmäismäärä (1 856 frangia (1 545 euroa) 

kuukaudessa jälkeenjääneelle puolisolle tai kumppanille ja 928 frangia (773 euroa) 

lapsille). 

Työeläkejärjestelmä, toinen pilari (PP)  

Leskeneläke on 60 % ja lapseneläke 20 % (kutakin lasta kohti) kuolleelle vakuutetulle 

kuuluvasta täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Täysorvoilla on oikeus kahteen 

lapseneläkkeeseen.  

 

Jos eläkkeet ovat hyvin pieniä, voidaan maksaa kertakorvaus. Tätä mahdollisuutta 

voidaan käyttää myös muissa tapauksissa eläkevakuutuslaitoksen sääntöjen 

mukaisesti. 

Eloonjääneiden etuuksien saaminen 

Ensimmäisen pilarin eloonjääneiden etuuksia haetaan toimivaltaisesta 

vakuutuskassasta. Sen päätöksiin voi hakea muutosta tuomioistuimessa.  

 

Työhön liittyviä vanhuus-, eloonjääneiden ja työkyvyttömyysturvan etuuksia (2. pilari) 

hallinnoivat rekisteröidyt eläkelaitokset, joille etuushakemukset on tehtävä. 

Eläkelaitosten ja vakuutettujen väliset riidat voidaan viedä toimivaltaiseen kantonin 

tuomioistuimeen. Viimeksi mainitun päätökseen voi hakea muutosta liittovaltion 

tuomioistuimessa. 
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VIII luku: Työtapaturma- ja ammattitautietuudet 

Työtapaturma- ja ammattitautietuuksien saamisen edellytykset 

Tapaturmavakuutus kattaa työtapaturmat, ammattitaudit ja vapaa-ajan tapaturmat, 

viimeksi mainitut siinä tapauksessa, että työntekijä työskentelee samalla työnantajalla 

vähintään kahdeksan tuntia viikossa. Vakuutus kattaa myös kodin ja työpaikan 

välisellä matkalla sattuneet tapaturmat. Työttömyysvakuutuksesta maksettavien 

päivärahojen saajilla on myös vapaa-ajan tapaturmia koskeva vakuutussuoja. 

 

Palkansaajilla (kotona työskentelevät henkilöt, harjoittelijat, vapaaehtoistyöntekijät 

sekä harjoittelukouluissa ja suojatyöpajoissa työskentelevät henkilöt mukaan lukien) 

on vakuutusvelvollisuus, itsenäisille ammatinharjoittajille ja heitä avustaville 

perheenjäsenille tapaturmavakuutus on vapaaehtoinen. 

 

Tapaturmalla tarkoitetaan mitä tahansa odottamatonta, ulkoista tapahtumaa, joka 

sattuu vakuutetun tahtomatta ja josta on seurauksena ruumiinvamma, joka 

vahingoittaa fyysistä, henkistä tai psyykkistä terveyttä tai joka johtaa kuolemaan.   

 

Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka johtuu yksinomaan tai pääasiallisesti 

altistumisesta ammatinharjoittamisessa myrkyllisille aineille tai tietyistä töistä 

(luettelo aineista ja töistä), sekä muuta sairautta, jonka on osoitettu aiheutuneen 

yksinomaan tai ilmeisen pääasiallisesti ammatin harjoittamisesta (yleislauseke). 

Mitä järjestelmä kattaa? 

Terveydenhoito 

Tapaturmavakuutus kattaa seuraavat terveydenhoitoetuudet: 

 asianmukainen sairaanhoito: 

 lääkärin tai hammaslääkärin antama avohoito,  

 lääkärin tai hammaslääkärin määräämät lääkkeet ja tutkimukset,  

 hoito, ravitsemus ja majoitus sellaisen sairaalan avohoito-osastolla, jonka 

kanssa on tehty hinnoittelua koskeva sopimus,  

 lääkärin määräämät täydentävät hoidot tai kylpylähoidot, 

 parantumista edistävät keinot ja välineet, 

 lainaksi tai omaksi annetut yksinkertaiset ja hyödylliset apuvälineet; 

 aineelliset vahingot: vakuutetulla on oikeus saada korvaus vahingoista, jotka 

tapaturma on aiheuttanut ruumiinosan rakenteellisesti tai toiminnallisesti 

korvaavalle esineelle (silmälasien, kuulolaitteiden tai hammasproteesien uusimisesta 

aiheutuvat kustannukset korvataan vain, jos kyseessä on hoitoa vaativa 

ruumiinvamma); 

 pelastuskulut sekä lääketieteellisesti välttämättömien matkojen ja kuljetuksen 

kustannukset; 

 ruumiin kuljetuskustannukset ja hautauskulut. 

 

Työkyvyttömyysvakuutuksen perusteella tarjotaan kuntoutustoimenpiteitä. 
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Rahaetuudet 

Päivärahat  

Jos vakuutetusta tulee täysin työkyvytön, hänelle maksetaan ansionmenetyksestä 

korvausta alkaen kolmannesta päivästä tapaturman jälkeen (kolmena ensimmäisenä 

päivänä työnantajan on maksettava 80 % palkasta). Korvauksen määrä on 80 % 

vakuutetusta ansiotulosta. Jos työkyvyttömyys on vain osittaista, korvausta 

alennetaan sen mukaisesti. Oikeus korvaukseen ansionmenetyksestä päättyy heti, kun 

vakuutetun työkyky on täysin ennallaan, kun aletaan maksaa eläkettä tai kun 

vakuutettu kuolee. Vakuutettu ansiotulo vastaa viimeistä palkkaa, jonka vakuutettu on 

saanut ennen onnettomuutta, vahvistettuun päivittäiseen enimmäispalkkaan asti 

(346 Sveitsin frangia (288 euroa) vuonna 2011). 

 

Vakuutetun ollessa sairaalahoidossa korvausta voidaan vähentää ylläpitokuluja varten, 

paitsi jos vakuutetulla on huollettavanaan alaikäisiä lapsia tai lapsia, jotka opiskelevat. 

 

On mahdollista ottaa yksityinen lisävakuutus, joka kattaa tapaturmavakuutuksen 

ulkopuolelle jäävät ansionmenetykset. 

 

Työkyvyttömyysetuus 

Oikeus työkyvyttömyysetuuteen syntyy, kun vakuutetun tilaan ei enää voida odottaa 

merkittävää paranemista lääketieteellisen hoidon jatkamisen yhteydessä ja 

mahdollisten työkyvyttömyysvakuutuksesta maksettujen kuntoutustoimenpiteiden 

toteuttamisen jälkeen. Oikeus etuuteen päättyy, kun eläke korvataan kokonaan 

kertaluonteisella etuudella, kun se lunastetaan tai kun vakuutettu kuolee. 

 

Työkyvyttömyysetuuteen on oikeus vakuutetuilla, jotka ovat vähintään 10-

prosenttisesti työkyvyttömiä. Työkyvyttömyysasteen arvioimiseksi verrataan tuloa, 

jonka vakuutettu olisi voinut saada, ellei hän olisi työkyvytön, tuloon, jonka hän voisi 

saada harjoittamalla toimintaa, jota häneltä voidaan tasapainoisilla työmarkkinoilla 

kohtuudella odottaa hoidon ja kuntoutustoimenpiteiden jälkeen. 

 

Jos vakuutettu tulee pysyvästi työkyvyttömäksi, hänellä on oikeus eläkkeeseen. Jos 

vakuutettu on täysin työkyvytön, työkyvyttömyyseläke on 80 % vakuutetusta 

ansiotulosta. Jos työkyvyttömyys on vain osittaista, korvausta alennetaan sen 

mukaisesti. Vakuutettu ansiotulo vastaa viimeistä palkkaa, jonka vakuutettu on saanut 

ennen onnettomuutta, vahvistettuun vuotuiseen enimmäispalkkaan asti 

(126 000 Sveitsin frangia (104 889 euroa)). 

 

Jos onnettomuuden luonteesta ja vakuutetun käytöksestä voidaan päätellä, että 

vakuutettu saa takaisin ansiokykynsä, jos hänelle maksetaan kertakorvaus, etuuksia 

ei enää myönnetä, vaan vakuutetulle maksetaan kertakorvaus, jonka enimmäismäärä 

on vakuutettu vuosiansio kolminkertaisena. 

 

Pysyvästä haitasta maksettava korvaus 

Pysyvästä haitasta maksettavalla korvauksella (Integritätsentschädigung/indemnité 

pour atteinte à l'intégrité) tarkoitetaan kertakorvausta, jolla korvataan aineettomia 

vahinkoja, jos henkilön fyysiselle tai henkiselle terveydelle on aiheutunut 

tapaturmasta vakava pysyvä haitta. Kertakorvauksen määrä porrastetaan aiheutuneen 

haitan vakavuuden mukaan. Se lasketaan prosentteina tapaturmahetkellä 

vakuutetusta vuotuisesta enimmäisansiotulosta eikä se voi ylittää tätä määrää. 
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Avuttomuuslisä 

Avuttomuuslisä (Hilflosenentschädigung/allocation pour impotent) myönnetään 

henkilölle, joka terveydelleen koituneen haitan vuoksi tarvitsee jatkuvasti muiden 

apua tai henkilökohtaista valvontaa voidakseen selviytyä jokapäiväisen elämän 

perustehtävistä. Avuttomuuslisän suuruus määräytyy avuntarpeen asteen perusteella 

(lisätietoja pitkäaikaishoitoa koskevassa luvussa). 

 

Perhe-eläkkeet 

Kun vakuutettu henkilö kuolee, hänen jälkeenjääneillään on periaatteessa oikeus 

eloonjääneiden eläkkeeseen. 

 

Seuraavat jälkeenjääneet puolisot ovat edunsaajia: 

 leski, jolla on puolison kuolinhetkellä yksi tai useampi eläkkeeseen oikeutettu lapsi 

tai jonka työkyky on alentunut vähintään 2/3 

 yli 45-vuotias naisleski tai naisleski, jolla on yksi tai useampi sellainen lapsi, jolla ei 

ole oikeutta eläkkeeseen. 

 Naisleskellä on oikeus kertakorvaukseen, ellei hän täytä eläkkeen saamisen ehtoja. 

 Eronnut puoliso samastetaan leskeen, jos tapaturman uhriksi joutuneella 

vakuutetulla on ollut velvollisuus maksaa hänelle elatusapua. 

 

Eloonjääneiden eläke on 40 % vakuutetusta ansiotulosta leskelle ja 20 % 

vakuutetusta ansiotulosta eronneelle puolisolle, kuitenkin enintään maksettavan 

elatusavun määrä. Lapseneläke on 15 % vakuutetusta ansiotulosta isän tai äidin 

menettäneelle lapselle ja 25 % molemmat vanhempansa menettäneelle lapselle.  

 

Kun eloonjääneitä on useampia, eloonjääneiden eläkkeet ovat yhteensä enintään 

70 % vakuutetusta ansiotulosta (90 %, jos lisäksi maksetaan eläkettä eronneelle 

puolisolle). 

 

Oikeus eloonjääneiden eläkkeeseen päättyy edunsaajan kuollessa tai eläkkeen 

lunastamisen yhteydessä. Lisäksi oikeus jälkeenjääneen puolison eläkkeeseen päättyy, 

kun henkilö avioituu uudestaan, ja oikeus lapseneläkkeeseen päättyy, kun lapsi 

täyttää 18 vuotta tai 25 vuotta, jos lapsi opiskelee.  

 

Rekisteröity parisuhde samastetaan avioliittoon koko olemassaolonsa ajan. 

Rekisteröity jälkeenjäänyt puoliso samastetaan leskeen. Rekisteröidyn parisuhteen 

oikeudellinen purkaminen vastaa eroa.  

Työtapaturma- ja ammattitautietuuksien saaminen 

Työtapaturmasta tai ammattitaudista on ilmoitettava välittömästi 

vakuutuksenantajalle tai työnantajalle. 

 

Sairaanhoitoa antaa vapaasti valittava lääkäri, hammaslääkäri, kiropraktikko, apteekki 

tai sairaanhoitolaitos. Vakuutetun ei tarvitse osallistua hoidon kustannuksiin.  

 

Tapaturmavakuutusta hoitaa työntekijäluokasta riippuen Sveitsin kansallinen 

tapaturmavakuutuskassa (SUVA) tai muu hyväksytty vakuutuksenantaja, jolta 

rahaetuuksia haetaan. Vakuutuksenantajan päätöksiin voi hakea muutosta 

tuomioistuimessa.  
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IX luku: Perhe-etuudet 

Perhe-etuuksien saamisen edellytykset 

Maatalouden perheavustuksia säännellään liittovaltion tasolla. Muilla aloilla 

perheavustuksia säännellään 26:lla kantonin lailla sekä liittovaltion 

yhdenmukaistamislailla. Muita perhe-etuuksia voi hakea esimerkiksi henkilökohtaisen 

työsopimuksen tai työehtosopimusten perusteella. 

 

Lapsia, jotka oikeuttavat perheavustusten saamiseen, ovat naimisissa olevien tai 

naimattomien vanhempien lapset, adoptoidut lapset, puolison / rekisteröidyn 

kumppanin lapset, perheeseen sijoitetut lapset samoin kuin veljet ja sisaret sekä 

lastenlapset, jos etuuksiin oikeutettu elättää heitä pääasiallisesti. 

 

Lapsilisää maksetaan, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta (20 vuotta, jos lapsi ei kykene 

ansiotyöhön). Ammattikoulutusavustusta maksetaan, kunnes lapsi täyttää 25 vuotta. 

Maatalouden perhe-etuudet 

Maatalouden työntekijät ja itsenäiset maanviljelijät voivat hakea perheavustuksia. 

Maatalouden työntekijöillä on oikeus myös kotitalouslisään, jos he elävät samassa 

taloudessa puolisonsa tai lastensa kanssa. 

Muiden alojen perhe-etuudet 

Kaikki työntekijät voivat hakea perhe-etuuksia, samoin kuin henkilöt, jotka eivät ole 

ansiotyössä ja joiden tulot eivät ylitä tiettyä määrää (41 760 Sveitsin frangia 

(34 763 euroa) vuodessa). Itsenäisillä ammatinharjoittajilla on 13 kantonissa oikeus 

saada perhe-etuuksia. 

Mitä järjestelmä kattaa? 

Maatalouden perhe-etuudet 

Lapsilisän määrä on – kuukaudessa lasta kohti – tasankoalueilla 200 Sveitsin frangia 

(166 euroa) ja vuoristoalueilla 220 frangia (183 euroa). Ammattikoulutusavustuksen 

määrä on – kuukaudessa lasta kohti – tasankoalueilla 250 Sveitsin frangia (208 euroa) 

ja vuoristoalueilla 270 frangia (220 euroa). 

 

Lisäksi maatalouden työntekijöille voidaan maksaa kotitalouslisää 

(Haushaltungszulage/allocation de ménage) 100 frangia (83 euroa) kuukaudessa. 

Muiden alojen perhe-etuudet 

Lapsilisän on oltava vähintään 200 Sveitsin frangia (166 euroa) kuukaudessa lasta 

kohti. Ammattikoulutusavustuksen on oltava vähintään 250 frangia (208 euroa) 

kuukaudessa lasta kohti. Kantonit voivat myöntää suurempia avustuksia. 

 

Perheavustusten lisäksi joissakin kantoneissa on mahdollista saada muita etuuksia, 

kuten synnytys- ja adoptointilisiä. 
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Perhe-etuuksien saaminen 

Perhe-etuuksia haetaan maatalouden järjestelmässä toimivaltaiselta kantonin 

vakuutuskassalta ja muilla aloilla toimivaltaiselta perheavustuskassalta.  
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X luku: Työttömyys 

Työttömyysetuuksien saamisen edellytykset 

Työttömyysvakuutuksen tarkoituksena on taata vakuutetuille työttömyydestä 

(kokoaikaisesta tai osittaisesta), työajan lyhentämisestä, huonosta säästä ja 

työnantajan maksukyvyttömyydestä aiheutuvasta ansionmenetyksestä sopiva 

korvaus. Vakuutettujen hyväksi toteutettujen työmarkkinatoimenpiteiden 

tarkoituksena on suojata vakuutettuja työttömyysriskeiltä, poistaa työttömyyttä ja 

edistää vakuutettujen pysyvää ja nopeaa paluuta työmarkkinoille. 

 

Työttömyyttä vastaan vakuutettuja ovat lakisääteiseen AHV-AVS-eläkejärjestelmään 

(1. pilari) kuuluvat henkilöt, jotka maksavat palkkatyöstä vakuutusmaksuja eivätkä 

vielä ole saavuttaneet vanhuuseläkeikää. Mahdollisuutta vapaaehtoiseen 

vakuutukseen ei ole.  

 

Työttömyyskorvaus voidaan myöntää vakuutetulle, jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

 Henkilö on työtön tai osittain työtön. 

 Henkilö on menettänyt työpaikan tavalla, joka otetaan järjestelmässä huomioon 

(palkan menetys mukaan lukien), vähintään kahdeksi peräkkäiseksi päiväksi. 

 Henkilö asuu Sveitsissä (EU:n ja ETA:n jäsenvaltioissa asuviin henkilöihin voidaan 

soveltaa erityissääntöjä). 

 Henkilö on suorittanut oppivelvollisuutensa, ei ole vielä saavuttanut 1. pilarin 

mukaista vanhuuseläkeikää eikä saa kyseisestä eläkejärjestelmästä 

vanhuuseläkettä. 

 Henkilö on harjoittanut ansiotoimintaa vähintään 12 kuukauden ajan niiden kahden 

vuoden aikana, jotka edeltävät työttömyyttä, ja on kirjoittautunut 

työvoimatoimistoon. (Vakuutusmaksukautta koskevia edellytyksiä ei sovelleta 

henkilöihin, jotka eivät ole voineet tehdä työsopimusta koulutuksen, sairauden, 

tapaturman, vankeuden jne. takia. Kahden vuoden määräaikaa pidennetään yleensä 

kahdella vuodella sellaisen vakuutetun osalta, joka on toiminut itsenäisenä 

ammatinharjoittajana saamatta tukea työttömyysvakuutuksesta tai joka on 

omistautunut lapsensa kasvattamiseen tai josta on tullut työtön neljän vuoden 

aikana ennen vanhuuseläkeikää ja jonka uudelleen sijoittuminen työmarkkinoille on 

hyvin vaikeaa.) 

 Henkilö on valmis ja kykenevä ottamaan vastaan työtä. 

 Henkilö on työmarkkinoiden käytettävissä, täyttää viranomaisvaatimukset ja hakee 

työtä myös itsenäisesti. 

Mitä järjestelmä kattaa? 

Yleensä työttömyyskorvaus on 70 % vakuutusmaksujen perusteena olevasta 

keskipalkasta kuuden viimeisen kuukauden ajalta vahvistetun enimmäismäärän 

rajoissa (10 500 Sveitsin frangia (8 741 euroa kuukaudessa). Vakuutetut, joilla on alle 

25 vuoden ikäisiä lapsia koskevia elatusvelvoitteita tai joiden työttömyyskorvaus jää 

alle määritetyn vähimmäismäärän (140 frangia (117 euroa)) tai jotka ovat 

työkyvyttömiä, saavat korvausta 80 % viimeisestä vakuutusmaksujen perusteena 

olevasta palkasta. Vakuutetut, joilla on lapsia, ovat myös oikeutettuja perhe-etuuksiin. 
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Työttömyyskorvaus maksetaan päivärahan muodossa viideltä päivältä viikossa. 

Pääsääntöisesti oikeus korvaukseen alkaa viiden päivän kuluttua siitä, kun työtön on 

virallisesti ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. Erityisolosuhteissa tätä 

määräaikaa voidaan lyhentää tai pidentää. Yleistä omavastuuaikaa ei sovelleta 

vakuutettuihin, joiden vakuutettu palkka jää tiettyjen rajojen alapuolelle. 

 

Erityistä 120 päivän omavastuuaikaa (tavanomaisten viiden päivän lisäksi) sovelletaan 

henkilöihin, jotka on vapautettu vakuutusmaksukautta koskevista edellytyksistä 

koulutuksen, sairauden, tapaturman, äitiyden tai vankeuden vuoksi. Yleinen 

omavastuuaika pitenee viidellä päivällä muilla henkilöillä, jotka on vapautettu 

vakuutusmaksukautta koskevista edellytyksistä, ja yhdellä päivällä kausityöntekijöillä, 

sellaisissa ammateissa toimivilla työntekijöillä, joissa työnantaja vaihtuu usein, sekä 

henkilöillä, joilla on määräaikainen työsopimus. 

 

Työttömyyskorvausta voi hakea tietyksi ajaksi kahden vuoden sisällä seuraavasti: 

 200 päivärahaa alle 25-vuotiaille, joilla ei ole lapsia koskevia elatusvelvoitteita 

 260 päivärahaa, jos vakuutettu on maksanut vakuutusmaksuja yhteensä 

12 kuukauden ajan 

 400 päivärahaa, jos vakuutettu on maksanut vakuutusmaksuja yhteensä 

18 kuukauden ajan 

 55-vuotiaasta alkaen 520 päivärahaa, jos vakuutettu on maksanut 

vakuutusmaksuja vähintään 22 kuukauden ajan  

 520 päivärahaa, jos vakuutettu saa vähintään 40 prosentin työkyvyttömyysastetta 

vastaavaa työkyvyttömyyseläkettä ja jos vakuutettu on maksanut vakuutusmaksuja 

vähintään 22 kuukauden ajan  

 90 päivärahaa, jos henkilö on vapautettu vakuutusmaksukautta koskevista 

ehdoista. 

 

Iäkkäät työttömät, joista on tullut työttömiä eläkeikää edeltävien neljän vuoden 

aikana ja joiden työmarkkinoille sijoittautuminen on erittäin vaikeaa, ovat oikeutettuja 

120 ylimääräiseen päivärahaan. 

 

Jos vakuutettu kuuluu työttömien ryhmään, jota on vaikea sijoittaa työmarkkinoille 

markkinoiden luonteesta johtuen, hän voi työvoimatoimiston suostumuksella osallistua 

täydennys- tai työhönpaluukoulutukseen ja saada edelleen päivärahaa. 

 

Oikeus työttömyyskorvaukseen voidaan keskeyttää määräajaksi, jos vakuutettu sanoo 

itsensä irti ilman pätevää syytä, ei toimi itse riittävän aktiivisesti löytääkseen työtä, 

kieltäytyy työvoimatoimiston osoittamasta työstä tai antaa vääriä tai puutteellisia 

tietoja. Keskeyttäminen voi kestää yhdestä 60 päivään rikkomuksen vakavuuden 

mukaan. 

 

Työttömyysvakuutuksesta myönnetään etuuksia myös osittaisen työttömyyden 

yhteydessä. Niitä voivat saada henkilöt, jotka hakevat vain osa-aikatyötä tai joilla on 

osa-aikatyö ja jotka pyrkivät korvaamaan sen kokopäivätyöllä tai täydentämään sitä 

toisella osa-aikatyöllä. Työntekijöillä, joiden tavanomaista työaikaa lyhennetään tai 

joiden toimi lakkautetaan, on oikeus korvaukseen työajan lyhentämisestä 

(Kurzarbeitsentschädigung/indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail). 

Sellaisilla toimialoilla, joilla työ keskeytyy usein sääolosuhteiden takia, työntekijöillä on 

oikeus korvaukseen huonosta säästä (Schlechtwetterentschädigung/indemnité en cas 

d'intempéries). 
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Työttömyysvakuutuksesta voidaan maksaa myös etuuksia työantajan 

maksukyvyttömyyden takia sekä rahaetuuksia työmarkkinatoimenpiteiden takia. 

Työttömyysetuuksien saaminen 

Vakuutetun on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti kantonista riippuen joko 

kotipaikkansa kuntaan tai toimivaltaiseen alueelliseen työnvälitystoimistoon. Tämä on 

tehtävä ajoissa eli viimeistään ensimmäisenä päivänä, jolta vakuutettu vaatii oikeutta 

työttömyyskorvaukseen. Työttömän on noudatettava valvontamääräyksiä ja 

osallistuttava toimivaltaisten alueellisten työnvälitystoimistojen (RAV/ORP/URC) 

neuvontakeskusteluihin. Työttömyyskorvauksen maksaa työttömyyskassa, jonka voi 

valita työvoimatoimistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Työttömän on otettava 

vastaan mikä tahansa sovelias työ, jota hänelle ehdotetaan. 

 



 
 

Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus 
 Sosiaaliturvaoikeudet Sveitsissä 

Heinäkuu 2012  34 

 

XI luku: Vähimmäistoimeentulo 

Vähimmäistoimeentuloetuuksien saamisen edellytykset 

Liittovaltion perustuslaissa (12 artiklassa) on vahvistettu oikeus saada apua 

ahdinkotilanteessa. Perustuslain mukaan jokaisella, joka on ahdingossa eikä kykene 

huolehtimaan elatuksestaan, on oikeus saada apua välttämättömään toimeentuloon 

voidakseen elää ihmisarvoista elämää. 

 

Sveitsissä sosiaaliapu kuuluu joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kantonien 

toimivaltaan, ja toteutus on yleensä annettu kuntien tehtäväksi. Sosiaaliapu perustuu 

siten 26:een eri järjestelmään kantoneissa. Sveitsin sosiaaliturvalaitosten konferenssi 

(SKOS/CSIAS/COSAS), joka on kantonien ja kuntien sosiaaliturvapalvelujen 

edustajien ja asiantuntijoiden elin, määrittää sosiaaliavun yleiset linjat kantonien ja 

kuntien sosiaaliviranomaisia ja yksityisiä sosiaalilaitoksia varten. Suurin osa 

kantoneista soveltaa näitä ohjeita. 

 

Näin ollen liittovaltion tasolla ei ole yleistä maksuihin perustumatonta järjestelmää. 

Sosiaalietuuksia voidaan kuitenkin myöntää tietyille henkilöryhmille ensimmäisen 

pilarin järjestelmää täydentävinä etuuksina (Ergänzungsleistungen, EL/Prestations 

complémentaires, PC). Ensimmäiseen pilariin perustuvien etuuksien on yhdessä 

täydentävien etuuksien kanssa katettava vanhusten, vammaisten ja eloonjääneiden 

perustarpeet asianmukaisesti. 

 

Tarveharkintaisia täydentäviä etuuksia voidaan myöntää vanhuus- tai eloonjääneiden 

eläkettä saaville vanhuus- ja jälkeenjääneiden vakuutuksesta (AHV-AVS) tai 

työkyvyttömyyseläkettä tai avuttomuuslisää saaville työkyvyttömyysvakuutuksesta 

(IV-AI). Sveitsin kansalaisuutta ei edellytetä, mutta edunsaajan on asuttava pysyvästi 

Sveitsissä. Lisäksi ulkomaan kansalaisten on ollut asuttava keskeytyksettä Sveitsissä 

sitä päivää välittömästi edeltävien 10 (pakolaisten ja kansalaisuudettomien 

henkilöiden kohdalla 5) vuoden ajan, jona he hakevat täydentäviä etuuksia. 

Mitä järjestelmä kattaa? 

Täydentävien etuuksien vuosimäärä vastaa määrittävän tulon ylittäviä hyväksyttyjä 

menoja. Hyväksyttyihin menoihin kuuluvat perustarpeet kattava määrä, vuokra ja 

siihen liittyvät kulut (tiettyyn enimmäismäärään saakka), ammatinharjoittamiseen 

liittyvät kulut, kiinteistönhuoltokulut ja asuntolainan korot, sosiaalivakuutusmaksut 

(pakollisen sairausvakuutuksen osalta: kantonien keskimääräistä vakuutusmaksua 

vastaava kertamääräinen maksu) sekä perhelainsäädännön mukaiset elatusmaksut. 

 

Täydentävien etuuksien laskennassa käytettäviin hyväksyttyihin menoihin kuuluu 

perustarpeet kattava määrä, joka vaihtelee perheen koostumuksen mukaan 

seuraavasti: 

 19 050 Sveitsin frangia (15 858 euroa) vuodessa yksin elävälle henkilölle 

 28 575 Sveitsin frangia (23 787 euroa) vuodessa pariskunnille ja rekisteröidyssä 

parisuhteessa eläville 

 9 945 Sveitsin frangia (8 279 euroa) vuodessa ensimmäisestä ja toisesta lapsesta 

 6 630 Sveitsin frangia (5 519 euroa) vuodessa kolmannesta ja neljännestä lapsesta 
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 3 315 Sveitsin frangia (2 760 euroa) vuodessa viidennestä ja kaikista seuraavista 

lapsista. 

 

Täydentävän etuuden vuotuinen määrä lasketaan erotukseen perustuvana etuutena 

(menot miinus tulot). Sitä maksetaan niin kauan kuin edellytykset täyttyvät.  

 

Sosiaaliturvalaitosten konferenssin antamien kantonien myöntämää sosiaaliapua 

koskevien ohjeiden mukaan perustoimeentuloturva kattaa kiinteämääräisen 

toimeentulotuen sekä asumis- ja peruslääkintäkustannukset. 

Vähimmäistoimeentuloetuuksien saaminen 

Kantonien vakuutuskassat määrittävät oikeuden täydentäviin etuuksiin ja arvioivat 

ajoittain uudelleen hakijan taloudellisen tilanteen (eli määrittävät tulot ja hyväksytyt 

menot), vähintään neljän vuoden välein. 

 

Täydentävät etuudet, joita on haettu väärin perustein (petos, ilmoitusvelvollisuuden 

rikkominen), on maksettava takaisin; velvoite koskee edunsaajaa, hänen lakisääteistä 

edustajaansa ja hänen perillisiään. Takaisinmaksua ei panna täytäntöön, jos käy ilmi, 

että henkilö on toiminut vilpittömin mielin, ja jos takaisinmaksu veisi hänet hankalaan 

asemaan. 
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XII luku: Pitkäaikaishoito 

Pitkäaikaishoidon saamisen edellytykset 

Sveitsissä ei ole erityistä pitkäaikaishoidon järjestelmää. Etuuksia myöntävät useat 

sosiaaliturvan alat. 

 

Terveydenhoitoa saa pakollisen sairausvakuutuksen, tapaturmavakuutuksen ja 

työkyvyttömyysvakuutuksen perusteella (työkyvyttömyysvakuutuksen lääkinnälliset 

toimenpiteet).  

 

Lisäksi henkilö voi saada avuttomuuslisää peruseläkejärjestelmän (vanhuus- ja 

eloonjääneiden vakuutus (AHV-AVS), työkyvyttömyysvakuutus (IV-AI)) sekä 

tapaturmavakuutuksen perusteella. Oikeus avuttomuuslisään on henkilöillä, jotka 

terveyshaitan takia tarvitsevat jatkuvasti kolmannen osapuolen apua tai 

henkilökohtaista valvontaa voidakseen selviytyä jokapäiväisen elämän perustehtävistä 

(esimerkiksi ylös nouseminen, istuutuminen, makuulle käyminen, syöminen, 

pukeutuminen ja riisuutuminen, peseytyminen, WC:ssä käynti, liikkuminen). 

 

Avuntarve jaetaan kolmeen ryhmään: 

 runsas avuntarve: Vakuutettu tarvitsee säännöllistä ja huomattavaa apua 

selviytyäkseen kaikista jokapäiväisen elämän perustehtävistä ja tarvitsee jatkuvaa 

hoitoa tai henkilökohtaista valvontaa. 

 keskitasoinen avuntarve: Vakuutettu tarvitsee säännöllistä ja huomattavaa apua 

selviytyäkseen suurimmasta osasta jokapäiväisen elämän perustehtäviä; tai 

tarvitsee säännöllistä ja huomattavaa apua selviytyäkseen vähintään kahdesta 

jokapäiväisen elämän perustehtävästä ja tarvitsee lisäksi jatkuvaa henkilökohtaista 

valvontaa.  

 lievä avuntarve: Vakuutettu tarvitsee säännöllistä ja huomattavaa apua 

selviytyäkseen vähintään kahdesta jokapäiväisen elämän perustehtävästä; tai 

tarvitsee jatkuvaa henkilökohtaista valvontaa; tai tarvitsee jatkuvasti erityisen 

vaativaa hoitoa vammansa takia; tai vakuutettu voi vakavan aistivamman tai 

vakavan fyysisen vamman takia luoda sosiaalisia kontakteja ympäristöönsä vain 

huomattavien ja säännöllisten palvelujen avulla.  

 

Henkilökohtaisen avustajan lisä voidaan myös myöntää peruseläkejärjestelmän (AHV- 

AVS/IV-AI) perusteella. Tämän etuuden tarkoitus on mahdollistaa vakuutetun 

itsenäinen elämä. Avuttomuuslisää saava henkilö, joka elää tai haluaa elää omassa 

kodissaan, on oikeutettu henkilökohtaisen avustajan lisään, jonka turvin hän voi 

palkata itselleen tarpeellisen avustajan. Henkilö, joka saa AI-henkilökohtaisen 

avustajan lisää eläkeikäänsä saakka, on sen jälkeen edelleen oikeutettu enintään 

samansuuruiseen summaan. 

 

 

Erityiskuluja voidaan korvata täydentävien etuuksien järjestelmästä, josta 

myönnetään tarveharkintaisia etuuksia vanhuksille, vammaisille ja eloonjääneille. 
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Mitä järjestelmä kattaa? 

Luontoisetuudet 

Potilaan kotona annettavaa hoitoa, avo- tai sairaalahoitoa voi saada 

sairausvakuutusjärjestelmän sekä työkyvyttömyys- ja tapaturmavakuutuksen 

perusteella.  

Rahaetuudet 

Avuttomuuslisän määrä riippuu avuntarpeesta. 

Työkyvyttömyysvakuutusjärjestelmässä kuukausittainen määrä vuonna 2011 on 

 464 Sveitsin frangia (386 euroa) lievän avuntarpeen kohdalla 

 1 160 Sveitsin frangia (966 euroa) keskitasoisen avuntarpeen kohdalla 

 1 856 Sveitsin frangia (1 545 euroa) runsaan avuntarpeen kohdalla. 

 

Jos vakuutettua hoidetaan laitoksessa, avuttomuuslisää maksetaan kolme neljäsosaa 

näistä summista  

Runsasta hoitoa tarvitsevat alaikäiset, jotka eivät asu laitoksessa, ovat oikeutettuja 

avuttomuuslisän täydennysosaan. Täydennysosan määrä riippuu tarvittavan hoidon 

määrästä.  

 

Vanhuus- ja eloonjääneiden vakuutusjärjestelmästä maksettava kuukausittainen 

avuttomuuslisä on 232 Sveitsin frangia (193 euroa) (keskitasoisen avuntarpeen 

kohdalla) tai 580 frangia (483euroa) (runsaan avuntarpeen kohdalla). 

 

Tapaturmavakuutuksesta maksettava kuukausittainen avuttomuuslisä on : 

 692 Sveitsin frangia (576euroa) lievän avuntarpeen kohdalla 

 1 384 Sveitsin frangia (1 152 euroa) keskitasoisen avuntarpeen kohdalla 

 2 076 Sveitsin frangia (1 728 euroa) runsaan avuntarpeen kohdalla. 

 

Henkilökohtaisen avustajan lisä on periaatteessa 32,50 Sveitsin frangia (27 euroa) 

tunnissa. Jos avustajalta vaaditaan erikoispätevyyttä vakuutetun vammaisuuden takia, 

henkilökohtaisen avustajan lisä on 48,75 Sveitsin frangia (41 euroa) tunnissa. 

Yöaikaan suoritetusta työstä maksetaan erikoistaksa (enintään 86,70 Sveitsin frangia 

(72 euroa) tunnissa). 

 

Apuun ja hoitoon liittyviä erityiskuluja voidaan korvata ensimmäistä pilaria 

täydentävien etuuksien järjestelmästä tiettyyn määrään saakka. Kantonit määrittävät 

korvattavat kulut. 

Pitkäaikaishoidon saaminen 

Terveydenhoidon tarpeen arvioi toimivaltainen lääkäri. Avuntarpeen määrittävät 

työkyvyttömyyseläketoimistot (vanhuus- ja eloonjääneiden vakuutuksen sekä 

työkyvyttömyysvakuutuksen kohdalla) ja tapaturmavakuutuslaitokset 

(tapaturmavakuutuksen kohdalla). 

 

Avuntarve arvioidaan säännöllisesti uudelleen. 
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Liite: Sosiaaliturvalaitosten yhteystiedot ja hyödyllisiä 
Internet-osoitteita 

 

Yksityiskohtaisempia tietoja etuuksien myöntämisedellytyksistä ja yksilöllisistä 

sosiaaliturvaetuuksista Sveitsissä saa sosiaaliturvajärjestelmää hallinnoivilta julkisilta 

laitoksilta. 

 

Jos haluat tietoa sosiaaliturvakysymyksistä, jotka koskevat useampaa kuin yhtä 

unionin jäsenvaltiota, voit etsiä sopivaa laitosta Euroopan komission ylläpitämästä 

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

 

Kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa olevaan sosiaalivakuutukseen perustuvia 

etuuksia koskevat tiedustelut osoitetaan seuraaville laitoksille: 

 

Office fédéral de la santé publique 

Bundesamt für Gesundheit 

Office Fédéral de la Santé Publique 

3003 BERN 

Puh.: +41 (0)31 322 21 11 

Faksi: +41 (0)31 322 95 07 

http://www.bag.admin.ch  

 

Talousasiain valtiosihteeristö  

Staatssekretariat für Wirtschaft 

Secrétariat d'État à l'Économie 

Effingerstrasse 31 

3003 BERN 

Puh.: +41 (0)31 322 56 56 

Faksi: +41 (0)31 322 27 49 

http://www.seco.admin.ch 

 

Liittovaltion sosiaalivakuutusvirasto 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Office Fédéral des Assurances Sociales 

Effingerstrasse 20 

3003 BERN 

Puh.: +41 (0)31 322 90 11 

Faksi: +41 (0)31 322 78 80 

http://www.bsv.admin.ch  

 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
http://www.bag.admin.ch/
http://www.seco.admin.ch/
http://www.bsv.admin.ch/
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Yhteyselimet 

 

1. Sairaus ja äitiys 

Joint Institution under federal Health insurance act 

Gemeinsame Einrichtung KVG 

Istituzione comune LAMal 

Gibelinstrasse 25 

4503 Solothurn 

Puh.: +41 (0)32 625 30 30 

Faksi: +41 (0)32 625 30 90  

Sähköposti: info@kvg.org 

http://www.kvg.org  

 

2. Vanhuus, eloonjääneet ja työkyvyttömyys 

- 1. pilari 

Swiss Compensation Fund 

Die Schweizerische Ausgleichskasse 

Sveitsin korvauskassa 

Avenue Edmond-Vaucher 18 

Case postale 3100 

CH-1211 Genève 2 

Puh.: +41 (0)22 795 91 11 

Faksi: +41 (0)22 795 97 05 

http://www.zas.admin.ch  

 

- 2. pilari 

LOB Guarantee Fund  

Sicherheitsfonds BVG 

Fonds de garantie LPP 

Eigerplatz 2 

Case postale 1023 

CH-3000 Berne 14 

Puh.: +41 (0)31 380 79 71 

Faksi: +41 (0)31 380 79 76 

Sähköposti: info@sfbvg.ch 

http://www.sfbvg.ch  

 

3. Tapaturmat ja ammattitaudit 

Swiss National Fund for Accident Insurance 

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 

Fluhmattstrasse 1 

6002 Luzern 

Puh.: +41 (0)41 419 51 11 

Faksi: +41 (0)41 419 58 28 

http://www.suva.ch  

 

mailto:info@kvg.org?subject=Kontakt%20über%20www.kvg.org
http://www.kvg.org/
http://www.zas.admin.ch/
mailto:info@sfbvg.ch
http://www.sfbvg.ch/
http://www.suva.ch/
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4. Perhe-etuudet 

Liittovaltion sosiaalivakuutusvirasto 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Office Fédéral des Assurances Sociales 

Effingerstrasse 20 

3003 BERN 

Puh.: +41 (0)31 322 90 11 

Faksi: +41 (0)31 322 78 80 

http://www.bsv.admin.ch  

 

5. Työttömyysvakuutus 

Talousasiain valtiosihteeristö  

Staatssekretariat für Wirtschaft 

Secrétariat d'État à l'Économie 

Effingerstrasse 31 

3003 BERN 

Puh.: +41 (0)31 322 56 56 

Faksi: +41 (0)31 322 27 49 

http://www.seco.admin.ch 

http://www.bsv.admin.ch/
http://www.seco.admin.ch/

