PENSIONIKINDLUSTUS VÄLISMAISTELE TÖÖTAJATELE
Kui oled Soomes töötav välismaalane,
koguneb sul töötasust sõltuv pension.
See kehtib ka varjupaigataotlejate puhul.
Töötaja, kes on kindlustatud Soomes,
saab Soomest ka pensioni taotleda.
Soome tööandjad sõlmivad kõigile oma töötajatele töötasust sõltuva pensionikindlustuse (TyEL). TyEL kindlustus
kehtib kõigile töötajaile vanuses 17–67 aastat. Tööstaažile
ei ole kehtestatud miinimumpiiranguid. Sellegipoolest, kui
töötaja teenib kuus alla 58,27 euro, ei ole TyEL kindlustus
talle vajalik ning tal ei kogune töötasust sõltuvat pensioni.

TÖÖANDJA ARVAB SINU PALGAST MAHA
TÖÖTAJA TEHTAVA SISSEMAKSE
Tööandja maksab Ilmarinenile kogu pensioni sissemakse.
Samuti võtab tööandja töötaja osa TyEL sissemaksest
maha töötaja palgast.
Aastal 2018 on TyEL kindlustuse sissemakse 25,3%.
Töötaja osa sellest on 6,35%. Erandiks on töötajad
vanuses 53–62, kelle panus sissemaksesse on pensionireformi üleminekusätete tõttu 7,85%.

KUI PALJU PENSIONIT SA KOGUD?
Pension koguneb kogu Soomes teenitud sissetuleku
alusel. Pensioni koguneb töötasult 1,5% aastas. Erandiks
on töötajad vanuses 53–62, kelle panus sissemaksesse
on aastatel 2017–2025 Soome pensionireformi üleminekusätete tõttu 1,7%.

KONTROLLI OMA TÖÖTASU INFORMATSIOONI,
MILLE ALUSEL KOGUNEB SU PENSION
Soomes on kõik tööandjate ja füüsilisest isikust ettevõtjate esitatud töötasude andmed registreeritud pensionifirmade ühises töötasude registris. Oma töötasude informatsiooni saad üle vaadata tellides Ilmarinenilt pensioni
kirje. Kõige lihtsam on see tellide interneti vahendusel
veebilehel ilmarinen.fi. Sul läheb tarvis Soome netipanga
koode või mobiili sertifikaati.
Lisainfot välismaalaste pensioni kohta saad Ilmarineni
klienditeenindusest telefonil +358 10 195 000 (soome
keeles) ja Soome Pensionikeskusest telefonil +358 29 411
2801, või emaili teel, kirjutades emaili aadressileulkomaanasiat@etk.fi.

KUIDAS SOOMEST PENSIONI TAOTLEDA
Soomes kogutud pensioni saab välja võtta mistahes
maailma riigis. Kui pensioni väljamakse aeg käes, võite
taotleda kogunenud pensioni oma elukohariigis või viimases töökohariigis asuvast pensionifirmast, kui tegu on ELi
või EMPi riigi, Šveitsi või sotsiaalkindlustuslepingu riigiga.
Teistes riikides elavad isikud peaksid kontakteeruma
Soome Pensionikeskusega. Keskuse emaili aadress on
ulkomaanasiat@etk.fi ja telefoninumber +358 29 411
2816.

LÄHETATUD TÖÖTAJAD ON KINDLUSTUSE
KOHUSTUSE ERAND
ELi ja EMPi riikide, Šveitsi ja sotsiaalkindlustuslepingu
riikide töötajaid käsitleb ainult üks sotsiaalkindlustussüsteem ning enamasti on selleks töökohariigi sotsiaalkindlustussüsteem. Kui töötajal on oma lähetuse tõend oma
päritoluriigist, tagatakse tema pension ja muu sotsiaalkindlustusega seonduv päritoluriigi seadusandluse alusel.
Soomel on sotsiaalkindlustuslepingud näiteks Kanada,
India ja Hiinaga.
Kui välismaine tööandja lähetab oma töötaja Soome
riigist, mis ei ole ELi või EMPi riik, Šveits või sotsiaalkindlustlepingu riik, üle 2-aasta kestvaks perioodiks, siis ei
kindlustata kõnealust töötajat TyEL alusel. Soomel ei ole
sotsiaalkindlustuslepingut näiteks Venemaa ega Jaapaniga. Sellegipoolest, kui töötajale on Soome sotsiaalkindlustusalaseid õigusakte rakendatud juba enne lähetamist,
on ta kindlustatud vastavalt TyEL-le.

LISATEAVE
Lisainfot välismaiste töötajate töötasust sõltuva pensionikindlustuse kohta leiad Ilmarineni veebilehelt ilmarinen.fi.
Samuti leiab lisainfot Soome Pensionikeskuse kodulehelt
etk.fi või tyoelake.fi.
Välismaalastele kasulikku teavet Soome kohta erinevates
keeltes leiab veeblehelt infopankki.fi.
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