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Välismaine 
töötaja:
Sinu pension kasvab iga 
teenitud euroga

Eläketurvakeskus
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN



sa oled vana perekonda elatav 
pereliige sureb

kaotad 
töövõime

Pensionikindlustus Soomes

Teenid pensioni Soomes ka lühiajaliste 
tööperioodide eest.

SULLE MAKSTAKSE PENSIONI, KUI

Sinu tööandja (Soome või välismaa) peab 
võtma sulle pensionikindlustuse.

Kui oled ettevõtja, siis pead sa 
pensionikindlustuse ise võtma.

Su pension kasvab iga teenitud euroga.

Sinu teenitud pension on sinu oma, 
isegi kui tööandja vahetub.

Soomes väljateenitud pension makstakse 
pensionile jäämisel kõikidesse maailma 
riikidesse.  



Sinu pension

Tööandja peab sinu pensionikindlustusmaksu 
kinni sinu palgast. Pensionikindlustusmaks on 
märgitud sinu palgakalkulatsioonis.

Kui oled ettevõtja, maksad oma pensionikind-
lustuse ise. 

Pensionikindlustusmaksud 2018. aastal
 Sinu vanus Sinu kindlustusmaksu  Sinu kindlustusmaks
    % kuupalgast kui oled ettevõtja,
     % tuluna deklareeritud palgast

 Alla 53 ja üle 62 6.35 24.10

 53 ja 62 vahel 7.85 25.60

 Tööandja makstud

 kindlustusmaks 17.75

Kontrolli igal aastal oma tööpensionikindlustuse 
väljavõttest, et su töösuhted ja palgad on selles 
märgitud õigesti.  

Täpsem info: Työeläke.fi

Ligikaudne  kalkulatsioon tulevasest pensionist

 NÄIDE

 Aastapalk  €35,000

 Vanus  41 years

 Soomes töötatud kuude arv 12 kuud

 Teenitud pensionimäär  1.5% sinu 
    aastapalgast

 Väljateenitud kuupension 39.60€

www.tyoelake.fi/en/pension-record/
www.etk.fi/wp-content/uploads/helppo_elakelaskuri.html


Millistel juhtudel sa ei teeni 
pensioni Soomest?

Kuigi sa töötad Soomes, ei teeni sa pensio-
ni Soomest, kui oled lähetatud töötaja ja 
teatud tingimused on täidetud.

NÄIDE

Sinu Eesti tööandja lähetab sind Soome 
tööle 1,5 aastaks. Sinu tööandja taotleb ja 
saab A1 sertifikaadi Eestist. Sa ei maksa 
pensionikindlustust ega muid sotsiaal-
makse Soome. Sa maksad neid Eestisse, ja 
teenid sellega pensioni Eestist, kuigi töötad 
Soomes. 

NÄIDE

Sinu Vene tööandja lähetab sind töötama 
Soome 1,5 aastaks.
Sa ei maksa pensionikindlustust ega muid 
sotsiaalmakse Soome.
Täpsem info lähetatud töötajate kohta: 
www.tyoelake.fi/et/lahetatud-tootaja/

Täpsem info lähetatud töötajate kohta

www.tyoelake.fi/et/lahetatud-tootaja/


KONTROLLI

• Kontrolli oma palgakalkulatsioonist, 
 et Soome pensionikindlustusmaks on sinu  
 palgast maha arvatud. Kui nii ei ole, siis
 • kontrolli oma tööandjalt, kas sind loetakse  
  lähetatud töötajaks, või
 • pöördu Eläketurvakeskuse poole, kui sind  
  ei loeta lähetatud töötajaks.

• Kontrolli oma tööpensioniväljavõtet
 

• Kui lähed tagasi oma kodumaale, 
 • säilita oma palgakalkulatsioonid, 
  tuludeklaratsioonid, tööpensionivälja 
  võtted ja A1 sertifikaat 
  (kui sul on selline), ja
  • taotle oma Soome pensioni, kui jõuad  
  pensioniikka.

www.tyoelake.fi/en/pension-record/


Eläketurvakeskus
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Täpsem info selle kohta, 
kuidas sinu töötamine 
Soomes on kindlustatud 

• Eläketurvakeskus
välismaal töötamine
tel. +358 29 411 2110
E-post: ulkomaanasiat@etk.fi

• Työeläke.fi

mailto:ulkomaanasiat@etk.fi
www.tyoelake.fi/et/

