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Pääsääntönä vakuuttaminen Suomessa

• Vakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkea Suomessa työsuhteessa tehtyä työtä

• Työnantaja vakuuttaa Suomessa työntekijänä työskentelevän Suomen 
lainsäädännön mukaisesti

– Merkitystä ei ole

◦ työntekijän kansalaisuudella 

◦ työntekijän asuinpaikalla

◦ työnantajan kotipaikalla

– Esimerkiksi: Suomalainen yritys palkkaa virolaisen työntekijän Suomeen 
töihin. Virolainen työntekijä vakuutetaan Suomessa 1. työpäivästä lähtien 
samalla tavalla kuin muutkin työntekijät

– Huom. Työntekijä voi olla myös sopimuksettoman maan kansalainen (esim. 
ukrainalainen)
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Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä 
vakuutetaan Suomessa, ellei kyse ole 
seuraavista poikkeuksista:
1. EU-alueelta tulevat työntekijät, joilla toisesta maasta A1-todistus

– Lähetetyt työntekijät/yrittäjät

– Useassa maassa työskentelevät työntekijät/yrittäjät

2. Sopimusmaista lähetetyt työntekijät, joilla ko. maasta myönnetty 
todistus

3. Sopimuksettomista maista tulevat, jos

- Lähtömaassa toimiva työnantaja on lähettänyt työntekijän Suomeen alle 2 vuodeksi

o 2-5 vuodelle oltava ETK:n myöntämä vapautus

- Yrityksen sisäisen siirron perusteella Suomeen enintään 2 vuodeksi tuleva
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Mikä on A1-todistus?

• A1-todistus

– osoittaa, että henkilöön sovelletaan kyseisen maan sosiaaliturvalainsäädäntöä 

– osoittaa mihin maahan työnantaja maksaa sosiaalivakuutusmaksut

– koskee vain EU/ETA-maita ja Sveitsiä sekä Iso-Britanniaa

– on vakiomuotoinen lomake, jonka kukin maa myöntää omalla virallisella kielellään

– A1-todistus koskee henkilön koko sosiaaliturvaa (ei ole esim. työnantajakohtainen, 
vaan siinä huomioidaan henkilön kaikki työskentely)

• A1-todistus on sitova

– Todistuksen myöntänyt viranomainen voi kuitenkin peruuttaa antamansa A1-
todistuksen tai todistuksen voimassaoloaikaa voidaan muuttaa

• A1-todistus koskee yhtä työntekijää
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Malli A1-todistuksesta
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Miten A1-todistusta luetaan?

• Kohta 1: Todistuksen haltijan tiedot

• Kohta 2: Maa jonka sosiaaliturvaa sovelletaan ja todistuksen voimassaoloaika

• Kohta 3: Asema, jossa todistuksen haltija työskentelee

1. Lähetty työntekijä (3.1) -> ulkomainen työnantaja (4) vakuuttaa työskentelyn lähtömaassa

2. Useassa maassa työskentelevä työntekijä (3.2) -> kaikki työnantajat maksavat 
sosiaalivakuutusmaksut todistuksen myöntäneeseen maahan

3. Yrittäjä (3.3 tai 3.4) -> henkilö itse vakuuttaa työskentelynsä lähtömaassa

• Kohta 4: Työnantajaa/itsenäistä ammatinharjoittajaa koskevat tiedot

• Kohta 5: Työnantajaa/itsenäistä ammatinharjoittajaa koskevat tiedot siinä valtiossa, 
jossa työskennellään

• Kohta 6: Todistuksen myöntäneen laitoksen tiedot
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A1-todistus
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Lähetetty työntekijä
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Työ useassa EU-maassa
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Esimerkki: työskentely useassa EU-maassa

• Urmas asuu Suomessa

• Työsuhde virolaiseen 
työnantajaan ja työsuhde 
suomalaiseen työnantajaan

• Työstä 50 % tehdään Suomessa ja 
50 % Virossa

TA

TA

Suomen lainsäädäntö 
soveltuu

A1
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Esimerkki: työskentely useassa EU-maassa

• Anna asuu Suomessa

• Virkasuhde ruotsalaiseen 
työnantajaan ja työsuhde 
suomalaiseen työnantajaan

• Työstä 90 % tehdään Suomessa ja 
10 % Ruotsissa

TA

TA

Ruotsin lainsäädäntö 
soveltuu

A1
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Kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset

• Yhteistä kaikille sopimuksille:

– koskevat eläkkeitä, muiden etuuksien osalta on eroja

– pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen

– työntekijän lähettäminen mahdollista

– Poikkeuslupamahdollisuus

• Todistukset: USA/FI 1A, CAN/FI 1, Q/FI 1, ISR/FI 1, CL/FI 1, AUS/FI 1, FI/IN 1, 
KR/FI 1, CN/FI 1  -> eläkevakuuttaminen todistuksen osoittamaan maahan

• Tulossa sopimus Japanin kanssa

USA (5) Kanada Israel   Chile Australia Intia Korea       Kiina

Quebec (3) (3) (3) (5) (5) (5)           (5)

http://images.google.fi/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Flag_of_Chile_(bordered).svg/600px-Flag_of_Chile_(bordered).svg.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Flag_of_Chile_(bordered).svg&h=400&w=600&sz=4&hl=fi&start=1&tbnid=BO__535NFlqQHM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images?q=Chile&gbv=2&svnum=10&hl=fi&sa=G
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Sopimuksettomasta maasta töihin Suomeen

• Suomen lainsäädäntö soveltuu: työeläkevakuuttaminen koskee Suomessa tehtyä 
työtä

• Poikkeus, TyEL:n mukainen vakuuttaminen ei koske lähetettyä työntekijää ja 
yrityksen sisäistä siirtoa

– Ulkomaisen työnantajan enintään 2 vuodeksi lähetetyt työntekijät

– Työnantaja siirtää monikansallisen yrityksen palveluksessa olevan työntekijän (ns. ICT-
direktiivi) enintään 2 vuodeksi Suomeen

– Edellytyksenä on

◦ työntekijä ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin työkomennuksen alkaessa 

◦ työntekijään ei sovelleta EU:n sosiaaliturvasäännösten tai sosiaaliturvasopimuksen 
määräysten perusteella Suomen lainsäädäntöä 

• Jos sopimuksettomasta maasta lähetetyn työntekijän komennus Suomessa 
kestää 2-5 vuotta, voi työnantajan hakea ETK:lta vapautusta TyEL-
vakuuttamisvelvollisuudesta
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Yhteystiedot ja lisätietoa

• Eläketurvakeskus, Asiakaspalvelu

– p. 029 411 2110

– asiakaspalvelu@etk.fi

– ulkomaanasiat@etk.fi

• Lue lisää:

– https://www.etk.fi/tyo-ja-elakkeet-ulkomailla/ulkomaantyon-
vakuuttaminen/ulkomailta-suomeen/

– https://www.etk.fi/tyo-ja-elakkeet-ulkomailla/ulkomaantyon-
vakuuttaminen/sosiaalivakuutusmaksut-suomessa/
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Tilaa uutiskirjeemme: 
etk.fi/uutiskirje

https://www.etk.fi/tyo-ja-elakkeet-ulkomailla/ulkomaantyon-vakuuttaminen/ulkomailta-suomeen/
https://www.etk.fi/tyo-ja-elakkeet-ulkomailla/ulkomaantyon-vakuuttaminen/sosiaalivakuutusmaksut-suomessa/
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLQVJXUZAn4x7QAmVoEvFmGA3
ZUQPRbHlM
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