
 
 

Arbetstagare som sänts ut till Finland bör skaffa finländsk personbeteckning 
 
Arbetsgivare med verksamhet i Finland bör se till att en arbetstagare som sänts ut till Finland 
skaffar sig en finländsk personbeteckning så fort som möjligt efter ankomsten till Finland.  

Hur får man personbeteckningen? 

För att få en personbeteckning ska arbetstagaren besöka magistraten eller skattebyrån. 
Arbetstagaren kan också be om personbeteckningen i samband med att han eller hon registrerar 
sin EU-uppehållsrätt för vistelse över 3 månader hos Migrationsverket eller ansöker om 
uppehållstillstånd hos en finländsk beskickning i utlandet.  

Vid begäran om personbeteckningen ska arbetstagaren uppvisa ett giltigt pass eller ett bildförsett 
identitetsbevis för EU-medborgare samt ge uppgifter om arbetet i Finland. Om 
personbeteckningen anhålls från magistraten eller skattebyrån ska ett dokument som styrker 
uppehållsrätten uppvisas, till exempel ett uppehållstillståndskort. 

Varför ska man ansöka om en personbeteckning? 

Med hjälp av personbeteckningen är det enklare att utföra ärenden i Finland. Även om en 
utländsk arbetstagare inte nödvändigtvis behöver en finländsk personbeteckning för att utföra 
ärenden, har den betydelse för hans eller hennes sociala trygghet. 

En utländsk arbetstagare från ett annat EU/EES-land som kommer till Finland för att arbeta visar 
med ett A1-intyg att han eller hon omfattas av den sociala tryggheten i utgångslandet för tiden 
som det tillfälliga arbetet i Finland pågår. En utsänd arbetstagare från ett land med vilket Finland 
har en överenskommelse om social trygghet har ett intyg enligt överenskommelsen i fråga. 

Pensionsskyddscentralen får en kopia av intyg för utsänd arbetstagare som ett annat land utfärdat 
och registrerar intyget. Syftet med registreringen är att säkerställa att personens sociala trygghet 
ordnas på rätt sätt. Senast vid ansökan om pension måste en arbetstagares hela 
försäkringshistoria i olika länder utredas och då är omfattande registeruppgifter till hjälp. För 
registreringen av intygen behöver en person ha en finländsk personbeteckning.  
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