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HAKEMUS
Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta
ulkomaantyön aikana
Apurahansaajat
ELÄKETURVAKESKUS
UP/Ulkomaantyön vakuuttamisasiat
00065 ELÄKETURVAKESKUS

Huom! Työntekijöillä ja yrittäjillä omat
hakemuslomakkeet ETK 2132 ja ETK 2142
Lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut on maksettava Suomeen
ajalta, jonka Eläketurvakeskuksen antama todistus tai poikkeuslupa on voimassa.

Hakemuksen täyttäminen, ks. sivu 4.
Hakemuslomake täytetään koneella tai tekstaten.

1. HAKEMUS
Lähetetty apurahansaaja/
Apurahansaaja useassa maassa

Poikkeuslupa

2. APURAHANSAAJA
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Kansalaisuus

Vakituinen osoite Suomessa
Osoite ulkomailla, mistä alkaen
Puhelinnumero

Faksi

Sähköposti

3. APURAHAA KOSKEVAT TIEDOT
Myöntäjä Suomessa
Lakisääteiset
vakuutukset
Suomessa

Apurahansaajan MYEL-vakuutus
ja vakuutuksen numero

Mistä alkaen

4. APURAHATOIMINTAA KOSKEVAT TIEDOT
Missä maassa/maissa teet työtä hakemuksessa mainittuna aikana?
Työnteko ulkomailla kestää
mistä (pvm) ..............................
Työtehtävä ja toimiala

mihin (pvm) .............................

Ulkomainen taho tai osoite, jossa harjoitat toimintaa
Nimi
Osoite

Seuraava sivu
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APURAHATOIMINTAA KOSKEVAT TIEDOT
Onko työntekomaahan maksettu/maksetaanko lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ajalta, jota hakemus koskee?
kyllä
ei
Oletko ollut ulkomailla välittömästi ennen hakemuksessa mainittua aikaa?
ei
kyllä
virkasuhteessa
työntekijänä
muu/mikä?
Missä maassa/maissa
Mistä (pvm)
Mihin (pvm)

Onko sinulla apurahatyön ohella samanaikaisesti muuta toimintaa Suomessa tai ulkomailla?
ei
kyllä
virkasuhde
työsuhde
muu/mikä?
Työnantajan tai toimeksiantajan nimi

Työskenteletkö useassa maassa?
ei
kyllä
Kuinka usein vaihdat työskentelymaata (viikottain, kuukausittain, muulla tavalla)?
Kuinka usein työskentelet Suomessa?
Missä maassa asut vakinaisesti?
Työskenteletkö tässä asuinmaassa yli 25 % työajasta? Arvioi tilanne seuraavien 12 kuukauden aikana.
kyllä

ei

5. PERHEENJÄSENET
Perhe jää Suomeen

Perhe muuttaa myös ulkomaille

Ei perhettä

Perheenjäsenen on haettava erikseen Kelalta päätös Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuulumisesta lomakkeella Y38.
Lomakkeen saa Kelan toimistoista tai Kelan kotisivuilta www.kela.fi.

6. POSTITUSOSOITE KELAN PÄÄTÖKSIÄ JA EUROOPPALAISTA SAIRAANHOITOKORTTIA VARTEN
Haluatko postin lähetettäväksi
kotimaan osoitteeseen

ulkomaan osoitteeseen

mistä alkaen ...........................

7. LISÄTIETOJA
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ALLEKIRJOITUS
Vakuutan lomakkeessa antamani tiedot oikeiksi.
Olen tietoinen siitä, että jos hakemukseni hyväksytään, olen velvollinen maksamaan lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Suomeen.
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Tulosta
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OHJEITA TÄYTTÄJÄLLE
Täytä hakemus huolellisesti kaikilta osin.
Tilapäisesti toiseen EU/ETA-maahan, Sveitsiin tai sosiaaliturvasopimusmaahan lähtevä apurahansaaja voi pysyä määräajan
Suomen sosiaaliturvan piirissä. Lähetetty apurahansaaja tarvitsee Eläketurvakeskuksen todistuksen Suomen sosiaaliturvaan
kuulumisesta. Todistusta haetaan tällä lomakkeella (ETK 2159).
HAKEMUS (kohta 1)
Apurahansaaja EU/ETA-maihin tai Sveitsiin
Apurahansaaja, joka työskentelee suomalaisella apurahalla toisessa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tilapäisesti enintään
kahden vuoden ajan, voi hakemuksesta kuulua Suomen sosiaaliturvaan.
Apurahansaaja Intiaan, Korean tasavaltaan (Etelä-Korea) tai Kiinaan
Apurahansaaja, joka lähtee suomalaisella apurahalla työskentelemään tilapäisesti enintään viideksi vuodeksi Intiaan,
Etelä-Koreaan tai Kiinaan, voi hakemuksesta kuulua Suomen sosiaaliturvaan.
Apurahansaaja Yhdysvaltoihin
Suomessa asuva apurahansaaja, joka työskentelee apurahalla tilapäisesti enintään vuoden Yhdysvalloissa, voi
hakemuksesta kuulua Suomen sosiaaliturvaan.
Apurahansaaja Australiaan, Chileen, Israeliin, Kanadaan tai Quebeciin
Australiaan, Chileen, Israeliin, Kanadaan tai Quebeciin lähtevään apurahansaajaan sovelletaan lähtökohtaisesti
työntekomaan sosiaaliturvalainsäädäntöä. Chileen, Israeliin ja Quebeciin lähtevälle apurahansaajalle on kuitenkin
mahdollista hakea poikkeuslupaa Suomen lainsäädännön soveltumiseksi. Poikkeuslupaan tarvitaan aina työskentelymaan
suostumus, jonka Eläketurvakeskus pyytää työskentelymaan viranomaisilta.
Apurahansaaja useassa maassa
Kahdessa tai useammassa EU/ETA-maassa tavallisesti työskentelevä apurahansaaja kuuluu yleensä asuinmaansa
sosiaaliturvaan, jos hän tekee työtä myös asuinmaassaan.
Poikkeusluvalla todistus EU/ETA-maihin ja Sveitsiin
Jos apurahatyö ulkomailla kestää yli kaksi vuotta, voi apurahansaaja saada todistuksen ja kuulua Suomen sosiaaliturvaan
poikkeusluvalla. Poikkeuslupaa ei yleensä myönnetä yli viideksi vuodeksi. Poikkeuslupaan tarvitaan aina työskentelymaan
suostumus, jonka Eläketurvakeskus pyytää työskentelymaan viranomaisilta.
APURAHATOIMINTAA KOSKEVAT TIEDOT (kohta 4)
Missä maassa/maissa teet työtä hakemuksessa mainittuna aikana?
Jos apurahatyön luonteeseen kuuluu työnteko tavallisesti kahdessa tai useammassa maassa ja yksi näistä on Suomi,
ilmoita myös Suomi.
Työnteko ulkomailla kestää
Ulkomaan työskentelyn arvioitu päättymisaika on aina mainittava.
Ulkomainen taho tai osoite, jossa harjoitat toimintaa
Ilmoita kotiosoitteesi ulkomailla, jollei ulkomailla ole muuta tahoa tai osoitetta, jossa harjoitat toimintaasi.
Missä maassa asut vakinaisesti?
Asuinmaana pidetään maata, jossa apurahansaaja asuu tavanomaisesti ja pysyvästi ja johon hänellä on kiinteät siteet
(esim. perhe, vakituinen asunto jne.).
TIEDUSTELUT
Ulkomaantyönvakuuttamisesta voit tiedustella Eläketurvakeskuksen Vakuuttaminen -yksiköstä puhelin Suomesta
029 411 2816 ja ulkomailta +358 29 411 2816 tai sähköpostitse ulkomaanasiat@etk.fi.
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