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Kuidas tagada töötaja tööpensionikindlustus 2023. aastal

Lühend TyEL tähistab Soome tööpen- 
sioniseadust. Seaduse kohaselt on 
kõigile töösuhtes olevatele töötajatele 
tööpensionikindlustuse sõlmimine 
kohustuslik. 

Töötaja tööpensionikindlustuse eest 
vastutab tööandja – olenemata sellest, 
kas tööandja on ettevõte või kodumaja-
pidamine. Vastutus tekib ka siis, kui olete 
palganud töötajaid vaid ajutiselt.

Sõlmige töötajale tööpensionikind-
lustus ka siis, kui ta on pensionär või 
välismaalane.

Millal?
Sõlmige töötajale tööpensionikindlustus siis, 
kui
1. töötaja on 17–67-aastane;
2. maksate töötajale palka vähemalt 65,26 

(2023. a) eurot kuus;
3. teie ettevõttes, kodus, suvilas, aias või 

metsas töötab üks või mitu töötajat.

Millal mitte? 
Erand kindlustuskohustusest tehakse 
lähetatud töötaja puhul või juhul, kui teie 
palgatud töötaja tegutseb ettevõtjana. 

Lugege lähemalt välismaal töötamise 
kindlustamise kohta. 

Ajutine või lepinguline 
tööandja
Olete ajutine tööandja, kui maksate kuue kuu 
jooksul töötasu alla 9348 euro (2023. a) ja te 
ei võta kedagi alaliselt tööle. Ajutisel tööand-
jal ei ole kehtivat pensionikindlustuslepingut 
tööpensioniasutusega. 

Vt erinevate aastate tööpensionikindlus-
tuse maksumäärasid ja piirtulusid.

Kui maksate kuue kuu jooksul palka kokku 
vähemalt 9348 eurot (2023. a), tuleb teil 
tagada pensionikindlustus, sõlmides töö-
tajale tööpensioni kindlustuslepingu (TyEL 
kindlustuse). Sõlmige kindlustus eelistatavalt 
kohe pärast töötaja palkamist. Igal juhul 
sõlmige tööpensioni kindlustusleping hilje-
malt enne esimese palga arvestamist, sest 
ilma tööpensionikindlustuse numbrita ei saa 
tuluregistris palgaandmeid deklareerida. Nii 
väldite ka hilinemisest tingitud lisatasusid.  
Lugege lähemalt Ilmarineni veebilehelt lepin-
guline või ajutine tööandja. 

Ajutise tööandja tööpensionikindlustuse 
maksemäär on järgmisel aastal 26,20% 
palgast. Ajutise tööandja maksemäär on 
kõigis pensionide haldamisega tegelevates 
ettevõtetes ühesugune. 

https://www.ilmarinen.fi/en/employer/tyel-insurance/insuring-work-abroad/
https://www.ilmarinen.fi/en/employer/tyel-insurance/insuring-work-abroad/
https://www.ilmarinen.fi/en/employer/tyel-contributions/tyel-key-figures-2016-2022/
https://www.ilmarinen.fi/en/employer/tyel-contributions/tyel-key-figures-2016-2022/
https://www.ilmarinen.fi/en/employer/tyel-insurance/contract-employer-or-temporary-employer/
https://www.ilmarinen.fi/en/employer/tyel-insurance/contract-employer-or-temporary-employer/
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Tööpensionikindlustuse makse ning selle jagunemine tööandja 
ja töötaja vahel, % palgast

2022 2023

Keskmine tööpensionikindlustuse makse * 24,85 24,84 

Keskmine töötaja osa 7,45 7,45

Keskmine tööandja osa 17,40 17,39

* 2023. aasta tööpensionikindlustuse makseprotsent arvestab sissemaksete puudujäägi 
kompenseerimist, keskmist kliendihüvitist ning pensionide haldamisega tegeleva ettevõtte 
halduskulu. 

Töötaja osa tööpensionikindlustuse maksest, % palgast

Vanus, aastates 2022 2023

17–52-aastane töötaja 7,15 7,15

53–62-aastane töötaja 8,65 8,65 

63–67-aastane töötaja 7,15 7,15

Makse protsent on suurem alates töötaja 53-aastaseks saamise kuule järgneva kuu algusest 
kuni selle kuu lõpuni, mil töötaja saab 63-aastaseks.  
Vt erinevate aastate tööpensionikindlustuse maksumäärasid ja piirtulusid.

Välismaal töötamise 
kindlustamine
Tööandjana on teie kohustus alati hoolit-
seda oma töötaja pensionikindluse eest, 
olenemata sellest, kas ta töötab Soomes või 
välismaal või milline on tema kodakondsus. 
Üldjuhul peate tagama ka töötaja muu sot-
siaalkindlustuse. See, millises riigis te oma 
töötajale pensioni- ja muu sotsiaalkindlus-
tuse tagate, sõltub riigist, kus ta töötab, ja 
töötamise perioodist.

Kui saadate oma töötajad Soomest 
välismaale, korraldage nende pensioni- ja 
sotsiaalkindlustus aegsasti, olgu lähetus siis 
ajutine või alaline. Korraldage oma töötaja 
pensionikindlustus ka siis, kui palkate välis-
maalt töötaja Soome.

Seda, kas peate oma töötajale võtma 
pensionikindlustuse Soomes või töö asuko-
hariigis, mõjutavad järgmised tegurid:  

• kas teie töötaja töötab ELi või EMP riigis 
või mõnes muus Euroopa sotsiaalkindlus-
tuse konventsiooniga liitunud riigis; 

• kas teie töötaja töötab riigis, millega 
Soomel ei ole kahepoolset sotsiaalkind-
lustuslepingut; 

• kas teie töötaja töötab välismaal ajutiselt 
ja nn lähetatud töötajana; 

• kas teie töötaja viiakse täielikult üle 
välismaise ettevõtte töötajaks või Soome 
firma või selle ema- või tütarfirma tööta-
jaks.  

Seda praktikat reguleerivad ELi sotsiaal-
kindlustuse konventsioon ja Soome kahe-
poolsed sotsiaalkindlustuslepingud.

Lugege välismaal töötamise kindlustamise  
kohta lähemalt meie kodulehelt.

Nii kujuneb teie 
tööpensionikindlustuse makse

Tööpensionikindlustuse makse on teatud 
protsent palgast. Tööpensionikindlustuse 
makse arvutatakse tuluregistris deklaree-
ritud palga alusel. Reeglina tuleb makse 
tasuda palgapäevale järgneva kuu viimaseks 
päevaks. 

https://www.ilmarinen.fi/en/employer/tyel-contributions/tyel-key-figures-2016-2022/
https://www.ilmarinen.fi/en/employer/tyel-insurance/insuring-work-abroad/
https://www.ilmarinen.fi/en/employer/tyel-insurance/insuring-work-abroad/
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Lepingulise tööandja makseprotsenti 
mõjutavad Ilmarineni efektiivsus ja tööandja 
suurus. Tööandja teenusesse sisse logides 
näete tööpensionikindlustuse makseprot-
senti, kogu aastamakse prognoosi ja kliendi-
hüvitist.

Tööpensionikindlustuse maksesse kuuluv 
halduskulu määratakse järgmise aasta algu-
sest ettevõttepõhiselt.  Halduskulud on see 
osa summast, mis katab pensionide halda-
misega tegeleva ettevõtte tegevuskulude, 
st kindlustuste ja pensionide, halduskulud. 
Ilmarineni suurepärane efektiivsus väljendub 
meie klientide tööpensioni väiksemates 
kindlustusmaksetes.

2022. aastal on lepinguliste tööandjate 
poolt makstav halduskulu moodustanud 
maksimaalselt umbes 0,5% palgast. 2023. 
aastal on lepinguliste tööandjate haldusku-
lud Ilmarinenis maksimaalselt umbes 0,25% 
palgast.

2023. aastal on tööandja keskmine töö-
pensionikindlustuse makse vastavalt pen-
sioniseadusele 24,84%palgast. See võtab 
arvesse pensionide haldamisega tegeleva 
ettevõtte keskmist prognoositavat klien-
dihüvitist, halduskulu ja suurte tööandjate 
sissemaksete puudujäägi kompenseerimist. 

Väikeste lepinguliste tööandjate tööpen-
sioni kindlustusmakse koos halduskuluga 
on Ilmarinenis maksimaalselt 25,55% pal-
gast. Siin ei võeta arvesse kliendihüvitisi. 
Lisateavet leiate veebilehelt: ilmarinen.fi/
tyel-maksu. 

Ajutise tööandja tööpensioni kindlustus-
makse on 26,20% (2023. a). Ajutise tööandja 
maksemäär on kõigis tööpensionide halda-
misega tegelevates ettevõtetes ühesugune. 

Ilmarineni efektiivsus 
vähendab tööpensioni-
kindlustuse makset

Järgmise aasta algusest määratakse 
tööpensioni kindlustusemaksesse kuuluv 
halduskulu pensionide haldamisega tege-
leva ettevõtte põhiselt. Halduskuludega 
kaetakse pensionide haldamisega tegeleva 
ettevõtte tegevuskulude, st kindlustuste ja 
pensionide, halduskulud. Alates järgmisest 

aastast arvestavad pensionide haldamisega 
tegelevad ettevõtted enda ärikuludel põhi-
neva tööpensioni kindlustusemakse osa, 
nn halduskulu, iseseisvalt ja seda võetakse 
õige summana arvesse igas tööpensioni-
kindlustuse makses. Halduskulusid mõjutab 
pensionide haldamisega tegeleva ettevõtte 
efektiivsus. 

Ilmarineni suurepärane efektiivsus väljen-
dub meie klientide tööpensionikindlustuse 
väiksemates maksetes. Meie kliendina saate 
kasu ka meie suurepärastest kliendihüvitis-
test, mis vähendavad tööpensionikindlus-
tuse hinda. 

Lepingulise tööandjana teenusesse sisse 
logides näete oma tööpensionikindlustuse 
2023. aastamakse prognoosi ja tööpensioni-
kindlustuse makseprotsenti. 

Suureks tööandjaks loetakse lepingulist 
tööandjat, kelle 2021. aasta palgafond oli 
üle 2 197 500 euro. Lugege suure tööandja 
maksest lähemalt veebilehelt ilmarinen.fi/.

Töötaja ja tööandja osa 
Tööpensionikindlustuse makse tasutakse 
töötaja brutopalgast. Lugege lähemalt aad-
ressil ilmarinen.fi/tyel-maksu.

Maksest teatud osa maksab alati töötaja. 
Makseosa suurus oleneb töötaja vanusest.

Tööandjana peate töötaja palgast kinni 
tema makseosa ning kannate lõpuks kogu 
kindlustusmakse summa Ilmarinenile üle.

Näide igakuisest maksest
Pilt: Lepingulise tööandjana saate oma töö-
pensioni kindlustusmakse tähtaega muuta 
tööandja teenuses. Võite lükata arve makse-
tähtaega maksimaalselt ühe kuu võrra edasi 
ja muudatus tuleb teha palgaarvestuse kuu 
jooksul. Arve maksetähtaja edasilükkamisel 
ühe kuu võrra, antud juhul juuni lõpuni, lisa-
takse maksele kindlustusmakselt arvestatav 
intress.

https://www.ilmarinen.fi/tietoa-ilmarisesta/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2022/tyoelakemaksun-hoitokustannuksen-hinnoittelu-muuttuu/
https://www.ilmarinen.fi/en/employer/tyel-contributions/tyel-key-figures-2016-2022/
https://www.ilmarinen.fi/en/employer/tyel-contributions/tyel-key-figures-2016-2022/
https://www.ilmarinen.fi/en/employer/tyel-contributions/large-employers-tyel-contribution/
https://www.ilmarinen.fi/en/employer/tyel-contributions/


Porkkalankatu 1 • FI-00018 Ilmarinen • Tel. +358 10 195 000 (lnc/mpc) • www.ilmarinen.fi

Palkka.fi teenus

Ärikliendi tööpensionikindlustuse makse saab sooritada Palkka.fi teenuses või tellida arve 
Ilmarinenist. Lepingulise tööandjana näete Palkka.fi lehel tehtud makseid Ilmarineni tööandja 
teenusesse sisse logides, kuid tulevaste maksete tähtaega muuta ei saa. Küll aga saab töö-
andja teenuses küsida juba tasumisele kuuluvatele arvete maksetähtaja edasilükkamist.

Tehke muudatus Palkka.fi 
teenuses. 
Ilmarineni kliendina saate valida tööpensio-
nikindlustuse arve saamisviisi (pensionide 
haldamisega tegeleva ettevõtte arve või 
makseinfo Palkka.fi-le) siit: Työnantajatiedot 
> Vakuutuksiin liittyvät tiedot.

Erakliendina Palkka.fi teenuse kaudu 
esitatud palgaandmete alusel me arvet ei 
väljasta, vaid maksuandmed vormistatakse 
Palkka.fi teenuses. 

Millisest palgast 
tööpensionikindlustusmakse 
tasutakse?

Tööpensionikindlustusega maksustatud 
palk on tehtud töö eest makstud tasu. 
Tööpensionikindlustusmaksega maksustatav 
palk sisaldab nii rahas makstavat palka kui 
ka mitterahalisi hüvitisi. See on sageli, kuid 
mitte alati, sama, mis töötaja eelkinnipeetava 
maksuga maksustatav brutopalk. Näiteks 
töölähetuse sõidupilet on tööpensioni-
kindlustuse mõistes palk, kui see on osa 
töötasust. Sellest palgast peetakse kinni ka 
töötaja tööpensionimakse osa.

Alates 01.01.2021 arvestatakse tööpanu-
sest tulenevad dividendid pensioni aluseks 

olevasse sissetulekusse. Lisaks on täpsusta-
tud töötajate aktsiaoptsioone

ja aktsiatega premeerimist puudutavaid 
sätteid. Kontrollige, kas konkreetne palgaliik 
kuulub tööpensionikindlustuse aluseks oleva 
palga hulka veebilehelt ilmarinen.fi.

Lisateavet tööpensionikindlustuse aluseks 
olevatest palgaliikidest saab Pensionikind-
lustuskeskuse (Eläketurvakeskus) veebilehe 
tööpensioniseaduse teenuste alajaotusest 
Työeläkelakipalvelut (ainult soome ja rootsi 
keeles).

Palga deklareerimine 
tuluregistris 
Kui olete sõlminud tööpensionikindlustuse 
lepingu, peate vaid deklareerima palgad 
tuluregistris ja tasuma tööpensioni kindlus-
tusmakse.

Lepinguline tööandja kannab tuluregist-
risse pensionisüsteemi numbri (eläkejär-
jestelynumero) ehk tööpensionikindlustuse 
numbri (TyEL-vakuutusnumero). Pensioni-
süsteemi number on 11 tähemärki pikk ja 
algab numbriga 46.  Tööpensionikindlustuse 
numbrit näed veebiteenusesse sisse logides 
arvelt või kindlustuspoliisilt. 

Ajutisel tööandjal pensionisüsteemi 
number puudub. Ajutine tööandja dekla-
reerib tuluregistris Ilmarineni pensionifirma 
koodi 46. Kui deklareerite ajutise tööandja 
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aprill

Ettevõte deklareerib
palgad tuluregistrile
5 päeva jooksul
palgapäevast

mai juuni juuli

15.04. 30.04.
Firma maksab palka

Tavaline 
kindlustusmakse

Viivisega maksustatud
kindlustusmakse aeg

1. võimalus 2. võimalus

Ilmarinen saadab arve 
aprillis väljamakstud 
palkade kohta

Näide igakuisest maksest - viro

https://www.ilmarinen.fi/en/employer/reporting-earnings-data-to-incomes-register/what-is-considered-as-tyel-earnings/
https://www.tyoelakelakipalvelu.fi/telp-publishing/vepa/folder1.faces?folder_id=200179&navigation_history=200178
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palgad otse palgaarvestusprogrammist või 
pabervormil, siis sisestage üldine tunnus 
46-3000000V.

Deklareerige palgad tuluregistris hiljemalt 
viie päeva jooksul alates palkade maksmise 
kuupäevast. Ilmarinen saab palgaandmed 
tuluregistrist samal päeval ja teie võite lepin-
gulise tööandjana kontrollida nende alusel 
kujunevat makset, logides sisse tööandja 
teenusesse aadressil ilmarinen.fi.

Tuluregistrist saame vaid pensionikind-
lustusfirma jaoks vajalikud tööpensioni-
kindlustuse aluseks olevad palgaandmed. 
Tööpensionikindlustuse aluseks olev 
palgasumma on tavaliselt sama, mis töötaja 
eelkinnipeetava maksuga maksustatav 
brutopalk. Lugege lähemalt palgaandmete 
deklareerimine tuluregistris. 

Mis on tuluregister?
Tuluregister on keskne register, kuhu esita-
takse kõik saadud tulude ja mitterahaliste 
hüvitiste andmed. Tuluregistris deklareeri-
takse ka kõik palkade korrigeerimised, kui 
need puudutavad 2019. aastal või hiljem 
väljamakstud palkade andmeid. 

Kui muudatus puudutab 2018. aasta 
palgaandmeid, teavitage sellest pensio-
nikindlustusfirmat, kellele palgad sel ajal 
deklareerisite.

Tuluregister võeti kasutusele 01.01.2019. 
Tööandjana deklareerite töötajatele makstud 
palgad pärast igat palgapäeva tuluregistris 
ja maksate nendelt tööpensionikindlustuse 
makse Ilmarinenile. Lisateavet tuluregistri 
kohta leiate veebilehelt www.tulorekisteri.fi.

Tööpensionikindlustuse arve
Tööpensionkindlustuse arve koostatakse 
tuluregistrile esitatud palgaandmete alusel. 
Lepingulisele tööandjale saadetakse töö-
pensionkindlustuse arve järgmise kuu algu-
ses. Ajutisele tööandjale saadetakse arve 
tuluregistri kande alusel mõne tööpäeva 
pärast.

Arvete maksetähtaeg
Lepingulise tööandjana võite arve makse-
tähtaega maksimaalselt ühe kuu võrra edasi 
lükata. Pange tähele, et sel juhul lisatakse 
tööpensioni kindlustusmaksele kindlustus-
makse intress ka teise maksekuu eest. Muu-
datuse saate teha, logides sisse tööandja 
teenusesse aadressil ilmarinen.fi.

Kindlustusmakse intressi mõju tööpen-
sionikindlustuse maksele saate arvutada 
aadressil ilmarinen.fi/laskurit.

Lihtsalt läbi veebi 
Veebis saate kõiki tööpensionikindlustusega 
seotud toiminguid teha just siis, kui teile 
kõige paremini sobib. 

Meie tasuta tööandjateenuses näete 
tulevasi tööpensioni kindlustusmakseid 
ning töötajate palgaandmeid, mille alusel 
tööpensioni kindlustusmakse on arvutatud. 
Saate vajalike palgaandmete kokkuvõtte 
ja kindlustusmaksete maksetõendid välja 
trükkida, et hangetel osaleda. Lisaks sellele 
näete veebis kliendihüvitisi, mis arvutatakse 
kevadel ning mida on arvestatud kohe 
järgmistes tööpensionikindlustuse arvetes. 
Tööandjateenuses saate muuta ka oma 
kontaktandmeid.

Võtke kasutusele ka elektrooniline arve, 
siis pole vaja konto- ja viitenumbrit iga kord 
uuesti sisestada, arveid on lihtne arhiveerida 
ning ühtlasi säästate keskkonda.  

Tööandjateenust saate kasutada kohe, 
kui olete saanud vajalikud kasutajatunnused. 
Uue kasutajana saate need automaatselt, kui 
sõlmite meiega kindlustuslepingu. Lepingu-
lise tööandjana võite saada kasutajatunnuse 
ja salasõna ka hiljem aadressilt ilmarinen.fi/
tyonantajan-verkkopalvelu. 

Elektroonilisele arveldamisele saate üle 
minna, kui sõlmite vastava kokkulepe oma 
panga või mõne muu e-arvete operaatoriga. 
Lisateavet elektroonilistest arvetest leiate 
veebilehelt ilmarinen.fi.

https://www.ilmarinen.fi/en/
https://www.ilmarinen.fi/en/employer/reporting-earnings-data-to-incomes-register/methods-for-reporting/
https://www.ilmarinen.fi/en/employer/reporting-earnings-data-to-incomes-register/methods-for-reporting/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/other-languages/eesti-keel/
https://www.ilmarinen.fi/en/employer/employers-calculators/tyel-calculator/
https://www.ilmarinen.fi/en/employer/online-service-for-employer/
https://www.ilmarinen.fi/en/employer/online-service-for-employer/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/other-languages/eesti-keel/
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Tasutud maksed saab 
maksustatavast tulust maha 
arvata

Teie ettevõtte poolt makstud tööpensioni-
kindlustusmakse on tööandja tulu teenimise 
kulu ehk nn loomulik mahaarvamine. See-
tõttu võite tasutud tööpensioni kindlustus-
maksete ulatuses maksustamisel mahaar-
vamise teha. Pange tähele, et ettevõtte ja 
eraisiku maksustamise reeglid on erinevad.

Kui töötaja läheb pensionile
Töötaja saab pensionile minna kõige varem 
siis, kui ta on saavutanud pensioniea alam-
piiri. 1959. aastal sündinud töötaja saab 
pensionile jääda kõige varem 2023. aastal. 
Pensioniea alampiir sõltub tema sünniaas-
tast ja -kuust. Näiteks 1959. aasta novemb-
ris sündinud inimene saab pensionile jääda 
kõige varem 1. märtsil 2024. 

Kui töötaja jätkab pensioni kõrvalt tööta-
mist sama tööandja juures, tuleb töösuhte 
lõpetamise kuupäevast pensionile jäämise 
tõttu tuluregistrit siiski teavitada. Tööandja 
pensionikindlustuse seisukohast võib töötaja 
jätkata töötamist kuni pensioniea ülempiiri 
saavutamiseni. Tööandjal tuleb maksta töö-
pensionikindlustust kuni pensioniea ülempiiri 
saabumiseni. 

Töötaja võib kokkuleppel jätkata tööd ka 
pärast pensioniea ülempiiri saabumist, kuid 
siis ei peeta tema palgast enam kinni töö-
pensionikindlustuse makseid. Palgaandmete 
tuluregistrile deklareerimisel valige erandliku 
kindlustusolukorra liik „Kindlustamiskohustus 

puudub (tööpensionikindlustus)“ (Ei vakuut-
tamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)).

Työeläke.fi lehelt leiate kalkulaatorid, mille 
abil saate teha pensioniga seotud prog-
noose. Kalkulaatorid on soovituslikud. 

Lisateavet töötaja pensionile jäämise 
kohta leiate meie veebilehelt või lugege 
tuluregistrist, kuidas tuluregistrile vanadus-
pensionile jäämisest teatada. 

Tutvuge veebilehega 
TyökykyAreena
Me kutsume teid üles ehitama koos 
meiega tuleviku töövõimet. Veebilehel 
TyökykyAreena leiate uusi ideid, põhjalikke 
uurimistöid ja igapäevaseid tööriistu.

Lugege lähemalt ja tutvuge: ilmarinen.fi/
tyokykyareena.

Miks valida Ilmarinen?
Ilmarineni efektiivsus väljendub madalama-
tes kindlustusmaksetes. Maksame suure-
päraseid kliendiboonuseid – meie tööpen-
sionikindlustuse klientidele tähendab see 
madalamaid tööpensioni kindlustusmakseid.

Oleme parima pikaajalise investeerimis-
tootlusega ja tugeva maksevõimega tööpen-
sionikindlustuse turuliider. Meie kliendina 
olete ka meie omanik – ja osa meie kasu-
mist kuulub teile.  

Lugege meie veebilehelt lähemalt, miks 
tasub hakata Ilmarineni kliendiks.

Kindlustus veebist, telefoni teel või meie koostööpartneritelt
Tööpensionikindlustuse lepingu saate lihtsalt sõlmida meie veebilehel aadressil ilmarinen.
fi või helistades meie kindlustusliinile 010 284 2385 (8,4 s/min). Kindlustuslepingu võite 
sõlmida ka meie koostööpartnerite juures. Ilmarinenil on kogu Soomet hõlmav koostöö-
partnerite võrgustik. Kõige värskemad andmed meie koostööpartnerite kohta leiate meie 
veebilehelt ilmarinen.fi.

Toimige samamoodi ka siis, kui soovite oma senise pensionifirma Ilmarineni vastu vahe-
tada. Firmat saate vahetada siis, kui teie kindlustus on olnud mujal vähemalt aasta. Piisab 
sellest, et täidate veebis ülekandevormi või võtate ühendust meie või mõne meie koos-
tööpartneriga – ülejäänu eest hoolitseme juba meie. Tere tulemast!

https://www.tyoelake.fi/et/
https://www.ilmarinen.fi/en/employer/tyel-insurance/retirement-of-an-employee/
https://www.ilmarinen.fi/en/employer/tyel-insurance/retirement-of-an-employee/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/other-languages/eesti-keel/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/other-languages/eesti-keel/
https://www.ilmarinen.fi/en/work-ability/
https://www.ilmarinen.fi/en/work-ability/
https://www.ilmarinen.fi/en/about-ilmarinen/why-choose-ilmarinen/
https://www.ilmarinen.fi/en/about-ilmarinen/why-choose-ilmarinen/
https://www.ilmarinen.fi/en/about-ilmarinen/the-way-we-work/sales-co-operation/
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