
16.3.2021 Kansainvälisen työskentelyn verotus ja 
sosiaaliturva - perusperiaatteet & erityiskysymykset  
-webinaari 
Suomeen saapuvat työntekijät 
 

 

1. päivä: Kansainvälinen työskentely – Suomeen saapuvien ulkomaisten 
työntekijöiden verotuksen ja sosiaaliturvan perusteet & työluvat 

 
  8.30 Webinaariympäristö aukeaa 
 
  9.00 Ulkomaalaisen oikeus työntekoon Suomessa 

 Työntekijän oleskelulupajärjestelmä EU/ETA-alueen ulkopuolisille 
 Poikkeukset ammatin perusteella – oleskelulupa 
 Poikkeukset ammatin ja työn lyhyen keston perusteella 
 Työsuhteen vähimmäisehdot 

Asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto 
 

 Ulkomaalaisen työntekijän verotus 
 Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus 
 Verosopimukset 
 Lähdevero ja ennakonpidätys 
 Avainhenkilölaki 

Veroasiantuntija Lauri Lehmusoja, Elinkeinoelämän keskusliitto 
 

11.15  Lounas 
 
11.45 Ulkomaalaisen työntekijän verotus 

 Erityisryhmät ja erityistilanteet 
 Luontoisedut ja matkakustannusten korvaukset 
 Ulkomaalaisen työntekijän tietojen ilmoittaminen ja korjaaminen 

tulorekisteriin 
Toiminnallinen vastaava Sari Wulff, Verohallinto 

 
13.15 Tauko  
 
13.30 Ulkomaalaisen työntekijän työeläketurva ja vakuuttaminen  

 Ulkomailta tulevan työntekijän vakuuttamista koskevat säännöt ja 
käytännöt eri tilanteissa 

o EU:n sosiaaliturva-asetukset, kahdenväliset sopimukset sekä 
sopimuksettomat tilanteet 

 Ulkomainen A1-todistus – mikä se on, miten sitä luetaan 
Erityisasiantuntija Marjaana Lundqvist, Eläketurvakeskus 

 
 Oikeus Kelan sosiaaliturvaan Suomessa 

 Kela suomalaisessa sosiaaliturvassa  
 Oikeus etuuksiin Suomessa asumisen tai työskentelyn perusteella 
 Sairaanhoito Suomessa 

Lakimies Antti Klemola, Kela 
 

 CASE-tapaus ja sen läpi käynti 
 
16.00 Tilaisuus päättyy 



17.3.2021 Kansainvälisen työskentelyn verotus ja 
sosiaaliturva - perusperiaatteet & erityiskysymykset  
-webinaari 
Ulkomaille lähetettävät työntekijät 
 

 

2. päivä: Kansainvälinen työskentely – Suomesta ulkomaille lähetettävien 
työntekijöiden verotuksen ja sosiaaliturvan perusteet & erityiskysymykset 

 
8.15 Webinaariympäristö aukeaa 
 
8.30 Ulkomaantyön verotus 

 Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus, kolmen vuoden sääntö 
 Verosopimukset, ulkomaantyö ja kaksinkertaisen verotuksen poistaminen 
 Ulkomaanpalkan verotus ja kuuden kuukauden sääntö 
 Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ulkomaantyössä 

Veroasiantuntija Lauri Lehmusoja, Elinkeinoelämän keskusliitto 
 
11.00 Lounas 
 
11.30 Ulkomaantyön verotus  

 Verovapaat kustannustenkorvaukset ulkomaantyössä 
 Ulkomailla saadut luontoisedut 
 Työnantajan velvollisuudet ja ennakonpidätys ulkomaantyössä 
 Tulorekisteri-ilmoittaminen ja tietojen korjaaminen 

Toiminnallinen vastaava Sari Wulff, Verohallinto 
 
12.45 Tauko 
 
13.00 Ulkomaantyö ja sosiaaliturva 

 Ulkomaantyön vakuuttamista koskevat säännöt ja käytännöt eri 
tilanteissa 

o EU:n sosiaaliturva-asetukset ja kahdenväliset sopimukset sekä 
sopimuksettomat tilanteet 

 A1-todistus – mikä, mistä ja milloin? 
 Vakuutuspalkka 
 Ajankohtaista ulkomaantyön vakuuttamisasioissa 

Erityisasiantuntija Marjaana Lundqvist, Eläketurvakeskus 
 
 Tauko 
 
 Kelan sosiaaliturva Suomesta lähetetylle työntekijälle 

 Sosiaaliturvaan kuulumista koskevat säännöt ulkomailla työskenneltäessä 
o Etuuksien maksaminen  
o Perheenjäsenten asema 
o Menettelyt                                 

 Sairaanhoito työkomennuksen aikana 
 Lakimies Antti Klemola, Kela 

 
  Case-tapaus ja sen läpikäynti 
 
16.00 Tilaisuus päättyy 


