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Työskentely kahdessa 
maassa 

Rajatyöntekijän 
sosiaaliturva ja 

verotus 

• Jos työskentelet sekä Suomessa että Ruotsissa saman työnantajan palveluksessa, kuulut yleensä asuinmaasi 
sosiaaliturvan piiriin. Jos kuitenkin työskentelysi asuinmaassasi ei ole huomattavaa, kuulut työnantajasi kotipaikkakunnan 
sosiaaliturvan piiriin.  

• Jos sinulla on kaksi eri työnantajaa, joiden kotipaikkakunnat ovat eri maissa, kuulut asuinmaasi sosiaaliturvan piiriin.  

• Työttömyyskassa määräytyy työskentelymaan mukaan.  

• Pohjoiskalotin rajaneuvonta: www.granstjanst.net 

• Haloo Pohjola (rajatyöntekijä): www.norden.org 

• Eläketurvakeskus (Työkomennus ulkomaille –esite, työskentely useassa EU- tai ETA-maassa, hakemus Suomen 
sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomaantyön aikana): www.ekt.fi 

• Kela (työskentely kahdessa maassa): www.kela.fi  

• Voit kuulua vain yhden maan sosiaalivakuutuksen piiriin, mutta voit kuulua kahden maan verotuksen piiriin (esim. 
palkkatuloverotus ja kiinteistövero). 

• Pohjoiskalotin rajaneuvonta: www.granstjanst.net 

• Haloo Pohjola (rajatyöntekijä): www.norden.org 

• Skatteverket (SINK-skatt): www.skatteverket.se 

• Kela (Rajatyöntekijät): www.kela.fi 

• Pohjoismainen sosiaaliturvaportaali: www.nordsoc.org 

• Sinun Eurooppasi (rajatyöntekijät): www.europa.eu/youreurope 

• Crossborder Tornedalen (rajattomat työntekijät): www.crossbordertornedalen.net/fi 
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Lähetetty työntekijä 

• Jos työnantajasi lähettää sinut töihin ulkomaille ja sinut katsotaan lähetetyksi työntekijäksi, kuulut kotimaan 
sosiaalivakuutuksen piiriin.  

• Pohjoiskalotin rajaneuvonta: www.granstjanst.net 

• Haloo Pohjola (rajatyöntekijä): www.norden.org 

• Eläketurvakeskus (Työskentely ulkomailla): www.ekt.fi 

• Euroopan komissio (Eurooppalainen sairaanhoitokortti, sairaanhoito ulkomailla): www.ec.europa.eu/social  

Työttömyyskassa ja 
ammattiliitto 

• Sinun tulee ensisijaisesti kuulua työskentelymaan työttömyyskassaan.  

• Jos asuntosi ja työpaikkasi sijaitsevat eri maissa, sinun on haettava työttömäksi jäädessäsi työttömyyskorvausta 
asuinmaastasi. Sinun on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi asuinmaasi työvoimatoimistossa ja jäsenhakemus 
on lähetettävä asuinmaan työttömyyskassaan.  

• Jos työskentelysi ei ole päättynyt kokonaan, sinun on haettava työttömyyskorvausta työskentelymaastasi.  

• Maakohtaisista, alasi ammattiliitoista saat tiedon millaisiin palkkoihin ja työehtoihin sinulla on oikeus.  

• Pohjoiskalotin rajaneuvonta: www.granstjanst.net 

• Haloo Pohjola: www.norden.org 
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Muista myös nämä 

• Työskentelymaassa: 

 Hae työttömyyskassan jäsenyyttä. 

 Ole yhteydessä työskentelymaan verotoimistoon palkkatuloverotuksen selvittämiseksi. 

 Selvitä sosiaalivakuutukseen liittyvät asiat. 

 Avaa paikallinen pankkitili palkanmaksua varten. 

•  Asuinmaassa: 

 Ota yhteys ammattiliittoosi ja työttömyyskassaasi ja ilmoita työskentelystäsi ulkomailla. 

 Selvitä verotoimistosta, miten ulkomailla työskentely vaikuttaa verotukseesi.  

 Ilmoita Kelaan, että olet aloittanut työn ja selvitä miten se vaikuttaa sosiaalivakuutukseesi.  

 Ilmoita TE-toimistoon, että olet saanut työn.  

Rajaneuvontapisteet 

• Rajaneuvontapisteitä on Ruotsin ja Norjan välillä, Morokulianissa, Norjan ja Suomen välillä 
Torniossa sekä Haaparannassa.  
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