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Ulkomaalaisen
työntekijän
vakuuttaminen
Miten vakuutan
ulkomaalaisen työntekijän
Suomessa?
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Töissä Suomessa – eläkettä Suomesta
Kun työntekijäsi tekee töitä Suomessa, sinun
pitää vakuuttaa hänet työntekijän eläkelain
(TyEL) mukaisesti. Tämä velvollisuus koskee
niin suomalaisia kuin ulkomaisia työnantajia
ja työntekijöitä.
Kun ulkomainen työntekijäsi jää eläkkeelle,
hänelle maksetaan Suomeen kertynyt työeläke
mihin tahansa maahan.

ESIMERKKI
Venäläinen työnantaja palkkaa Virosta
tulevan työntekijän Suomeen töihin.
Työntekijä työskentelee Suomessa ja on
viikonloppuisin vapaalla Virossa.
Työnantaja maksaa työntekijästä
lakisääteiset eläkemaksut Suomeen.
Aikanaan työntekijä hakee eläkettä myös
Suomesta, vaikka asuisi tuolloin Virossa.

EU-maasta Suomeen
töihin tuleva työntekijä
Oletpa suomalainen tai ulkomainen työnantaja,
sinun tulee ottaa työntekijällesi työeläkevakuutus Suomesta. Jos hänellä on A1-todistus,
ota hänelle vakuutukset todistuksen antaneesta
maasta.
Työntekijälläsi voi olla A1-todistus, jos
- olet lähettänyt työntekijäsi Suomeen
tilapäisesti, tai
- työntekijäsi työskentelee säännöllisesti
useissa eri maissa tai useille erimaalaisille
työnantajille.
Työntekijäsi voi kuulua vain yhden maan
sosiaaliturvan piiriin kerrallaan. Toisin
sanoen, älä maksa sosiaaliturvamaksuja
kahteen maahan!

ESIMERKKI
Suomalainen työnantaja palkkaa työntekijän
Suomeen Liettuasta. Työnantaja maksaa
vakuutusmaksut Suomeen.
ESIMERKKI
Suomalainen työntekijä tekee töitä Suomessa.
Työnantaja on venäläisen yrityksen suomalainen tytäryhtiö. Lisäksi hän työskentelee
Virossa virolaiselle työnantajalle. Työntekijällä on A1-todistus Virosta. Molemmat työnantajat maksavat maksut Viroon.

EU:n ulkopuolelta Suomeen töihin
tuleva työntekijä
Jos työntekijäsi tulee sosiaaliturvasopimusmaasta Suomeen (esim. USA tai Kiina),
työeläkevakuuta työntekijä Suomessa,
ellei hänellä ole lähtömaasta myönnettyä
todistusta.
Jos työntekijäsi tulee muualta EU:n ulkopuolelta, esimerkiksi Venäjältä, vakuuta
hänet Suomessa. Merkitystä ei ole sillä,
oletko suomalainen vai ulkomainen
työnantaja tai minkä maan kansalainen
työntekijäsi on.
Tämä sääntö ei kuitenkaan päde, jos toimit
EU:n ulkopuolisessa maassa, josta lähetät
työntekijäsi Suomeen enintään 2 vuodeksi.
Jos työntekijäsi työskentely jatkuu yli 2 vuotta, voit hakea Eläketurvakeskukselta vapautusta työeläkevakuuttamisesta.

ESIMERKKI
Venäläinen työnantaja lähettää venäläisen
työntekijänsä Suomeen 1,5 vuodeksi.
Työnantaja ei maksa hänestä työeläkevakuutusmaksuja Suomeen.

Työnantajan muistilista
• Ota työeläkevakuutus Suomesta ulkomaiselle
työntekijällesi, joka työskentelee Suomessa.
Yleensä sinun on maksettava muutkin lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut (mm. tapaturmavakuutus) Suomeen.
• Et maksa vakuutusmaksuja Suomeen, jos
1. työntekijäsi tulee EU-alueelta tai sosiaaliturvasopi		 musmaasta ja hänellä on A1-todistus toisesta maasta,
2. työntekijäsi tulee EU:n ulkopuolisesta maasta,
		kuten Venäjältä, ja
		 - olet lähettänyt työntekijäsi Suomeen enintään
			 2 vuodeksi ja toimit myös lähtömaassa, tai
		 - sinulla on ETK:n myöntämä vapautus, jos työnte			 kijäsi on lähetetty Suomeen 2-5 vuodeksi.

• Jos olet suomalainen tai ulkomainen
työnantaja ja palkkaat työntekijäsi
Suomesta, vakuuta hänet Suomessa.
• Jos olet suomalainen työnantaja ja palkkaat
ulkomaisen työntekijän, vakuuta hänet Suomessa (ellei hänellä ole A1-todistusta muualta).
		

MIKÄ ON A1-TODISTUS?
A1-todistus
- osoittaa minkä maan sosiaaliturvaan
työntekijäsi kuuluu,
- osoittaa mihin maahan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan,
- koskee EU:ssa työskentelyä.
Työntekijän tulee näyttää A1-todistus työnantajalle ennen kuin aloittaa työskentelyn.

Lisätietoa työntekijän
vakuuttamisesta
Eläketurvakeskus
Ulkomaantyön vakuuttamisasiat:
puh: +358 29 411 2816
s-posti: ulkomaanasiat@etk.fi
Tyoelake.fi -> Työnantajan velvollisuudet
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