Seadusjärgsed sotsiaalkindlustusmaksud
Soomes 2021. aastal
Soome seadusjärgsed sotsiaalkindlustusmaksud on
• tööpensionikindlustusmaks
• õnnetusjuhtumikindlustusmaks
• töötaja kollektiivne elukindlustusmaks
• töötuskindlustusmaks
• sotsiaalkaitse- ja haiguskindlustusmaks

Soomes tegelevad seadusjärgse tööpensionikaitsega erasektori tööpensionifirmad.
Ka seadusjärgse õnnetusjuhtumikindlustuse ja töötaja kollektiivse elukindlustusega
tegelevad erasektori kindlustusfirmad. Tööandja võib ise valida, millises
juurdelisatud loendis mainitud tööpensionifirmas ja õnnetusjuhtumikindlustusfirmas
ta soovib oma töötajaid kindlustada.
Töötuskindlustusega tegeleb Töötuskindlustusfond. Sotsiaalkaitse- ja
haiguskindlustusmaks aga makstakse maksuametile.
Sotsiaalkaitse finantseerimisel osalevad nii tööandja kui ka töötaja.
Nimetatud kindlustuste korraldamine on tööandja kohustus. On ka võimalik,
et tööandja volitab töötaja korraldama kohustuslikud sotsiaalkindlustused
Soomes tööandja asemel. Volituse blanketi võib välja trükkida Eläketurvakeskuse
Internetilehelt www.etk.fi punktist > Lomakkeet > Ulkomaantyö
(lomake 2148).
Tööandja peab teatama tema poolt makstud palgad elektrooniliselt tuluregistrisse,
www.tulorekisteri.fi.

Tööpensionikindlustusmaks
Tööandja maksab nii oma kui ka töötaja osa tööpensionikindlustusmaksust valitud
tööpensionifirmasse.

Tööpensionikindlustusmaks tervikuna moodustab keskmiselt 24,4% töötaja
palgast. Töötaja maks 2021. aastal on alla 53 aasta vanustel ja üle 62 aasta
vanustel 7,15 protsenti palgast ja 53-62 aasta vanustel 8,65 protsenti palgast.
Tööandja peab selle protsendimäära kinni töötaja palgast palga maksmisel.
Tööandja osaks tööpensionikindlustusmaksust jääb keskmiselt 16,95%.
Täpsemat infot annavad Eläketurvakeskus tel. + 358 29 411 2110, www.etk.fi ja
tööpensionifirmad.

Tööõnnetusjuhtumi- ja kutsehaigusekindlustus- ning töötajate
kollektiivne elukindlustusmaks
Tööandja maksab tööõnnetusjuhtumi- ja kutsehaigusekindlustus- ning töötajate
kollektiivse elukindlustusmaksu valitud õnnetusjuhtumikindlustusfirmale.
Tööandja tööõnnetusjuhtumi- ja kutsehaigusekindlustusmaksu suurus kõigub 0,05–
5% piires, olles keskmiselt 0,70% palgasummast.
Tööandja maksab selle maksu täies ulatuses. Koos tööõnnetusjuhtumija kutsehaigusekindlustusmaksuga maksab tööandja valitud
õnnetusjuhtumikindlustusfirmale tavaliselt ka kollektiivset elukindlustusmaksu.
Töötaja kollektiivne elukindlustusmaks moodustab keskmiselt 0,059% ettevõtte
palgasummast ja selle maksab täies ulatuses tööandja.
Täpsemat infot tööõnnetusjuhtumi- ja kutsehaigusekindlustusest annavad
Tapaturmavakuutuskeskus (TVK), tel.+358 404 504210,
www.tvk.fi ning õnnetusjuhtumikindlustusfirmad. Ka töötajate kollektiivsest
elukindlustusest saab täpsemat infot õnnetusjuhtumikindlustusfirmadest ning
Tapaturmavakuutuskeskusest tel: + 358 409 222 900, www.tvk.fi.

Töötuskindlustusmaks
Tööandja maksab oma ja töötaja osa töötuskindlustusmaksust Tööhõivefondile.
2021. aastal on keskmine tööandjamaks 0,50% või 1,90% olenevalt tööandja kogu
palgasummast. Töötaja töötuskindlustusmaks on 1,40% töötaja ettemaksuna
võetava tulumaksu seadusele vastavast palgast. Töötaja osa peab tööandja kinni
töötaja palgast.
Täpsemat infot annab Tööhõivefond tel. + 358 75 757 0500,
www.tyollisyysrahasto.fi.

Sotsiaalkaitse- ja haiguskindlustusmaks
Tööandja ja töötaja on kohustatud maksma maksuametile sotsiaalkaitsemaksu, kui
töötaja on haiguskindlustusseaduse kohaselt Soomes kindlustatud.
Tööandja sotsiaalkaitsemaks (=haiguskindlustusmaks) on 1,53% palgast. Töötaja
maks (=kindlustatu haiguskindlustusmaks, mis koosneb ravimaksust ja
päevarahamaksust) on 2,04%.
Täpsemat infot annab Verohallinto, Kansainvälinen henkilöverotus
tel: +358 20 697 024 või www.vero.fi.

TÖÖPENSIONIFIRMAD
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
tel: +358 20 703 50
www.elo.fi

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
tel: +358 10 195 000
www.ilmarinen.fi

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varma
tel: +358 10 2440
www.varma.fi

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
tel: +358 10 55010
www.veritas.fi

ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSFIRMAD
A-Vakuutus Oy
tel: + 358 10 253 000
www.a-vakuutus.fi

OP Vakuutus Oy
tel: +358 10 253000
www.op.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
tel: +358 10 5032
www.fennia.fi

Försäkringsaktiebolag Alandia
tel: +358 18 29 000
www.alandia.com

If Vahinkovakuutus Oyj,
Soome filiaal
tel: +358 10 51510
www.if.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
tel: +358 10 19 5107
www.turva.fi

LähiTapiola Keskinäinen
Vakuutusyhtiö
tel: +358 10 19 51 01
www.lahitapiola.fi
Pohjantähti Keskinäinen
Vakuutusyhtiö
tel: +358 20 763 4010
www.pohjantahti.fi

Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö
tel: +358 10 381 171
www.valionelakekassa.fi
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
tel: +358 18 27600
www.omsen.ax
Protector Forsikring ASA
www.protectorvakuutus.fi

