
T I L L  A R B E T S G I V A R E 

Försäkring av 
utländska 
arbetstagare
Hur försäkrar jag 

utländska arbetstagare 

i Finland?



Arbeta i Finland 
– få pension från Finland

Då arbete utförs i Finland ska arbetstagaren 
försäkras i enlighet med lagen om pension 
för arbetstagare (ArPL). Denna skyldighet 
berör såväl finländska som utländska 
arbetsgivare och arbetstagare.

Den pension som en utländsk arbetstagare 
tjänat in i Finland betalas ut till vilket land 
som helst när han eller hon går i pension.

EXEMPEL
En rysk arbetsgivare anställer en arbetstagare 
från Estland för arbete i Finland.
Arbetstagaren jobbar i Finland under veckan 
och är i Estland under lediga veckoslut. 
Arbetsgivaren betalar de lagstadgade 
pensionsavgifterna till Finland. 
Arbetstagaren ansöker i sinom tid om pension 
också från Finland även om han då är bosatt 
i Estland.



En arbetstagare från 
ett EU-land kommer till Finland

Som finländsk eller utländsk arbetsgivare 
ska du teckna en pensionsförsäkring för ar-
betstagaren i Finland. Om arbetstagaren har 
ett A1-intyg ska du som arbetsgivare teckna 
försäkringen i det land som utfärdat intyget.

Din arbetstagare kan ha ett A1-intyg om han 
eller hon
- arbetar tillfälligt i Finland som utsänd eller
- arbetar regelbundet i flera olika länder eller  
 för arbetsgivare från flera länder.

Din arbetstagare kan omfattas av endast 
ett lands sociala trygghet åt gången. 
Betala med andra ord inte 
socialförsäkringsavgifter till två länder!

EXEMPEL
En finländsk arbetsgivare anställer en arbets-
tagare från Litauen till Finland. Arbetsgivaren 
betalar försäkringsavgifterna till Finland.

EXEMPEL
En finländsk arbetstagare arbetar i Finland. 
Arbetsgivaren är ett finländskt dotterbolag till 
ett ryskt företag. Arbetstagaren arbetar dess-
utom i Estland för en estnisk arbetsgivare. 
Arbetstagaren har ett A1-intyg från Estland. 
Bägge arbetsgivarna betalar avgifterna till Estland.



När en arbetstagare kommer 
till Finland från ett icke-EU-land

Om din arbetstagare kommer till Finland 
från ett land som Finland ingått avtal med 
om social trygghet (exempelvis USA eller 
Kina), ska du arbetspensionsförsäkra 
arbetstagaren i Finland om han eller hon 
inte har ett intyg utfärdat av utgånglandet.

Om din arbetstagare kommer från andra 
länder utanför EU, som exempelvis Ryssland, 
ska du försäkra arbetstagaren i Finland. 
Både arbetsgivarens och arbetstagarens 
nationalitet är oväsentliga.

Denna regel gäller inte om du verkar 
i ett land utanför EU och sänder ut dina 
arbetstagare till Finland för högst 2 år. 
Om dina arbetstagare fortsätter arbeta i 
mer än 2 år kan du söka befrielse från 
försäkringsskyldigheten av Pensions-
skyddscentralen.

EXEMPEL
En rysk arbetstagare arbetar i 1,5 år i Finland 
utsänd av en rysk arbetsgivare. Arbetsgivaren 
betalar inga arbetspensionsförsäkrings-
avgifter för arbetstagaren till Finland.



Arbetsgivarens minneslista 

•	Teckna en arbetspensionsförsäkring i Finland  
 för dina utländska arbetstagare som arbetar  
 i Finland. Vanligtvis ska du även betala andra  
 lagstadgade socialförsäkringsavgifter 
 (bl.a. olycksfallsförsäkringen) till Finland.

•	Du	betalar	inte	försäkringsavgifter	i	Finland	om
 1. din arbetstagare kommer från ett annat EU-land 
  eller ett land med vilket Finland ingått ett avtal om  
  social trygghet och arbetstagaren har ett A1-intyg  
  från ett annat land
 2. din arbetstagare kommer från ett icke-avtalsland  
  som Ryssland
  - och du har sänt ut din arbetstagare till Finland 
   för högst 2 år samtidigt som du verkar 
   i utgångslandet
  - eller du har den befrielse beviljad av PSC som  
   krävs då du sänt arbetstagaren till Finland för 2–5 år.

•	Om	du	som	finländsk	eller	utländsk	arbets-	
 givare anställer finländska arbetstagare ska  
 du försäkra dem i Finland. 

•	Om	du	som	finländsk	arbetsgivare	anställer	
 en utländsk arbetstagare ska du försäkra  
 honom eller henne i Finland (om det inte  
 finns ett A1-intyg från ett annat land).

VAD ÄR ETT A1-INTYG? 
A1-intyget
- visar vilket lands sociala trygghet din 
 arbetstagare omfattas av
- visar till vilket land socialförsäkrings-
 avgifterna betalas
- gäller arbete inom EU.

 Arbetstagaren ska visa upp A1-intyget för  
 arbetsgivaren innan arbetet inleds.



Mer information 
om försäkringen 
av arbetstagare
Pensionsskyddscentralen 

Försäkring av utlandsarbete

Telefon: +358 29 411 2110

E-post: ulkomaanasiat@etk.fi

Arbetspension.fi -> Arbetsgivarens skyldigheter


