ULKOMAALAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN ELÄKETURVA
Jos työskentelet ulkomaalaisena
Suomessa, kerrytät samalla
työeläketurvaasi. Tämä koskee myös
turvapaikanhakijoita. Suomessa
vakuutettu työntekijä voi hakea eläkettä
Suomesta.
Suomalainen työnantaja hankkii kaikille työntekijöilleen
työeläkevakuutuksen (TyEL). TyEL-vakuutuksen piiriin
kuuluvat kaikki 17–67-vuotiaat työntekijät. Mitään työsuhteen vähimmäispituutta ei ole. Vain jos kuukausipalkka on
alle 58,27 euroa, ei työntekijää tarvitse TyEL-vakuuttaa,
eikä palkasta tällöin kerry eläkettä.

TYÖNANTAJA PIDÄTTÄÄ TYÖNTEKIJÄN OSUUDEN PALKASTASI
Työnantaja maksaa työeläkemaksun kokonaisuudessaan
Ilmariseen. Työnantaja myös pidättää työntekijän palkasta hänen osuutensa TyEL-maksusta.
Vuonna 2018 TyEL-vakuutusmaksu on 25,3 prosenttia.
Maksusta työntekijöiden osuus on 6,35 prosenttia. Poikkeuksen tekevät 53–62-vuotiaat, joiden osuus on 7,85 prosenttia Suomen eläkeuudistukseen liittyvän siirtymäsäännöksen vuoksi.

KUINKA PALJON ELÄKETTÄ KARTUTAT?
Eläke karttuu kaikista ansioistasi Suomessa. Eläkkeen
karttumisprosentti on 1,5 prosenttia ansioista vuodessa.
Poikkeuksen tekevät 53–62-vuotiaat, joille kertyy eläkettä 1,7 prosenttia vuosina 2017–2025 Suomen eläkeuudistukseen liittyvän siirtymäsäännöksen vuoksi.

VOIT TARKISTAA ELÄKETURVAA
KARTUTTAVAT PALKKATIETOSI
Suomessa kaikki työnantajien ja yrittäjien ilmoittamat ansiotiedot rekisteröityvät Eläketurvakeskuksen (ETK) ja
työeläkeyhtiöiden yhteiseen ansaintarekisteriin. Voit tarkistaa omat ansiotietosi tilaamalla työeläkeotteen Eläketurvakeskuksesta. Jos sinulla on suomalaisen pankin
verkkotunnukset, voit tarkistaa tietosi osoitteesta
ilmarinen.fi.
Ilmarisen asiakaspalvelu vastaa liittyviin kysymyksiisi
puhelimitse +358 10 195 000.

Porkkalankatu 1 • 00018 Ilmarinen

NÄIN HAET ELÄKETTÄ
SUOMESTA
Suomessa ansaittu eläke maksetaan kaikkiin maihin.
Eläkkeen hakemista varten kannattaa säilyttää työtodistukset ja palkkakuitit Suomesta.
Voit aikanaan hakea kertynyttä eläkettä asuinmaasi tai
viimeisimmän työskentelymaasi työeläkeyhtiöstä, jos se on
EU- tai ETA-maa, Sveitsi tai sosiaaliturvasopimusmaa. Eläkelaitos hoitaa eläkkeen hakemisen myös muista Euroopan unionin maista, joissa työntekijä on työskennellyt.
Muissa maissa asuvan eläkkeenhakijan kannattaa olla
yhteydessä suoraan Eläketurvakeskukseen Suomessa.
Sähköpostiosoite on ulkomaanasiat@etk.fi, puhelinnumero +358 29 411 2816.

POIKKEUS VAKUUTTAMISVELVOLLISUUDESTA
OVAT LÄHETETYT TYÖNTEKIJÄT
EU- ja ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaista tuleva työntekijä kuuluu vain yhden, yleensä työskentelymaansa, sosiaaliturvan piirin. Jos työntekijällä on
ns. lähetetyn työntekijän todistus lähtömaastaan, hänen
eläke- ja muu sosiaaliturvansa hoidetaan lähtömaan lainsäädännön mukaan. Suomella on sosiaaliturvasopimus
esimerkiksi Kanadan, Intian ja Kiinan kanssa.
Jos ulkomainen työnantaja lähettää työntekijän Suomeen muusta kuin EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvamaasta enintään kaksi vuotta jatkuvalle työkomennuksella, työntekijää ei vakuuteta TyEL-vakuutuksen
mukaan. Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta esimerkiksi Venäjän tai Japanin kanssa. Kuitenkin jos työntekijä
on työkomennusta ennen kuulunut Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piirin, hänet vakuutetaan TyEL:n mukaan.

LISÄTIETOJA
Lisätietoja ulkomaalaisten työntekijöiden työeläkevakuuttamisesta saat Ilmarisen verkkosivuilta osoitteesta
ilmarinen . fi. Eläketietoa saat myös Eläketurvakeskuksen kotisivuilta etk. fi tai tyoelake.fi.
Lisätietoa Suomesta ulkomaalaisille löytyy useilla eri
kielillä osoitteesta infopankki.fi.
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