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Õigus elada ja töötada Soomes
https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/eu-kansalaiset
Euroopa liidu kodanikuna Teie ei vaja Soomes elamisluba. Soome saabuda saab juhul, kui sul on kehtiv
isikutunnistus või pass. Teil on õigus töötada, olla ettevõtja ja õppida Soomes Soome kodanikega võrdsetel
alustel. Soomes peate oma toimetuleku ise kindlustama.

Viibimine kuni 3 kuud

-> Ei ole vaja registreerida

Kolmekuuline viibimine arvestatakse alati ajast, kui viimati
külastasite väljaspool Soomet.

Viibite kauem kui 3 kuud
-> Registreerige oma elamisõigus

Kui plaanite Soomes elada kauem kui kolm kuud, peate
pöörduma Soome sisserändeteenistuse poole EU-kansalaisen
oleskeluoikeuden rekisteröintiä. Taotlus tuleb esitada hiljemalt

kolme kuu jooksul alates riiki sisenemise.

Elamisõiguse registreerimine

Taotluse võib leida elektrooniliselt InfoFinland.fi teenuse kaudu.
https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/eu-kansalaiset/eukansalaisen-oleskeluoikeuden-rekisterointi

Saate täpsemat teavet ja eeldused Soome keeles lingi
InfoFinland.fi kaudu, kuid saate valida sama teksti lehe ülaosas
järgmistes keeltes:
Suomi, Svenska, English, Pусский, Eesti keel, Français, Soomaali,
Español, Türkçe, 中文, اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ, ﻓﺎرﺳﯽ

https://www.infofinland.fi/fi/etusivu (valitse oma kielesi, vali
oma keel, choose your language)
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Elada Soomes alaliselt aasta või rohkem
Kui soovite Soomes viibida ja elanikuks registreeruda, peab teil olema töökoht või töötav ettevõte, koht
õppimiseks, pikemaajaline peresuhe või piisavad rahalised vahendid.
Lisaks elamisõiguse registreerimisele peate registreeruma ka lähimas Digitaalse ja rahvastiku teabeagentuuri
teenuse (Digi- ja väestötietovirasto) asukohas.
Loe lähemalt InfoFinlandi leheküljelt lingilt:
https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/asukkaaksi-rekisteroityminen

Asukkaaksi rekisteröityminen.

Tööle Soome
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Euroopa Liidu kodanikud

https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/eu-kansalaiset#Töihin Suomeen
1. Euroopa Liidu kodanikuna, sa ei vaja tööluba Soomes. On lubatud tööle hakkata kohe, kui jõuate riiki.
2. Hankige maksukaart lähimast maksuametist ja edastage see tööandjale.
3. Kui teie töö Soomes kestab kauem kui 3 kuud, taotlege EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimist Enter
Finlandi teenuses või Soome immigratsiooniameti (Maahanmuuttovirasto) teeninduspunktis.
4. Kui kolite püsivalt vähemalt aastaks Soome elama, registreeruge ka elanikuks Digitaalse ja rahvastiku
teabeagentuuri (Digi- ja väestötietovirasto) teeninduspunktis.

Isikukood
Kui tulete Soome välismaalt tööle, on teil vaja Soome isikukoodi.
Isikukoodi ehk ID-numbri saate Digitaalse ja rahvastiku infobüroost (Digi- ja väestötietovirasto) või maksuametist
(Verotoimisto). Palun tooge:
• Kehtiv ID-kaart või pass
• Tööleping
Seoses EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimisega saate Soome sisserändeteenistusest (Maahanmuuttovirasto)
hankida ka Soome isikukoodi.

Maksukaart ja maksunumber
Kõigil Soomes töötavatel peab olema maksukaart. Teie tööandja vajab seda palgaarvestuse ja maksustamise jaoks. Kui
olete ehitustööline, vajate ka maksunumbrit. Maksukaardi ja maksunumbri saate lähimast maksuametist.
Kui olete ELi kodanik, külastage InfoFinlandi veebisaiti lingilt:
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/tyontekijan-oikeudet-ja-velvollisuudet

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet leiate rohkem teavet Soome kolivate töötajate kohta.

Tööotsing Soomes
Võite tulla Soome mõistlikule ajale tööd otsima. Tööotsingu põhjal Teie ei saa Soomes elanikuks registreeruda ega
taotleda elamisõiguse registreerimist.
Soomes viibimiseks peab teil olema mõni töökoht olemas või muu ülalnimetatud põhjus ja elamiseks piisavalt raha.

InfoFinlandi leheküljel lingilt: https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/mista-tyota
Töitä Suomesta on leida teavet selle kohta, kuidas Soomes tööd leida.
Kui tulete Soome tööd otsima, Teie ei saa tavaliselt Soomest töötushüvitisi.

Tööle Soome
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Muu riigi, kuin ELi-riigi, Norra, Islandi, Šveitsi või
Liechtensteini kodanik

https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/ei-eu-kansalaiset/toihin-suomeen
Kui tulete Soome tööle, on teil vaja elamisluba. Enne elamisloa saamist peate saama töökoha Soomes. Kui
olete leidnud töö, saate taotleda elamisluba. Enne Soome tulekut tuleb taotleda elamisluba.
Töötamiseks on teil tasustatava töö jaoks tavaliselt vaja kas töötaja elamisluba või muud elamisluba. Loa tüüpi
mõjutab teie tehtavate tööde tüüp.

Töötaja elamisluba
Teil on vaja töötaja elamisluba, kui te ei saa töötada koos mõne teise elamisluba või ilma elamisloata. Kõigi
tööülesannete jaoks pole teil vaja töötaja elamisluba. Soome immigratsiooniameti (Maahanmuuttovirasto)
veebisaidil saate vaadata, millist elamisluba vajate.
Töötaja elamisluba vajab, näiteks
•
•
•

kokad
koristajad
perenaised või lapsehoidjad

Soome sisserändeteenistus (Maahanmuuttovirasto) otsustab, kas Teile antakse elamisluba. Loa saamiseks on
vaja ka tööhõive- ja majandusarenguameti (Työ- ja elinkeinotoimisto) osalist otsust.
Maahanmuuttovirasto
Taotlus lingilt: https://migri.fi/tyontekijan-oleskelulupa
Töötaja elamisluba (Työntekijän oleskelulupa)
On võimalus valida keel: soome | rootsi | inglise

Muud tasuliseks tööks vajalikud elamisload
Mõne töö jaoks pole vaja töötaja elamisluba, vaid konkreetse töö jaoks välja antud elamisluba.
Nende ülesannete hulka kuulub:
•
•
•
•
•

ettevõtte juhtimispositsioonid
spetsialisti ülesanded
teadlase kohustused
ülesanded teaduse, kultuuri ja kunsti valdkonnas
töökoha koolitus
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Soome sisserändeteenistus (Maahanmuuttovirasto) otsustab, kas saate elamisloa. Luba ei nõua tööhõiveja majandusarenguameti (Työ- ja elinkeinotoimisto) otsust.
lingilt: https://migri.fi/tyoskentely-suomessa/hakemukset

Töötamine Soomes

on võimalus valida soome lisaks rootsi või inglise keel

Hooajatöötaja elamisluba
Kui tulete Soome hooajatööd tegema, on teil vaja hooajatööluba. Hooajatöö võib kesta maksimaalselt 9 kuud.
Hooajatöö näited on järgmised:
•
•
•

taimekasvatus
metsakorraldustööd
festivalitöö

Kui tulete vähem kui kolmeks kuuks tööle riiki, kus kehtib viisanõue, peate taotlema hooajatööviisa Soome
esindusest.
Kui teie töö kestab üle kolme kuu, pöörduge hooajalise elamisloa saamiseks Soome immigratsiooniameti
(Maahanmuuttovirasto) poole.
Maahanmuuttovirasto lingilt: https://migri.fi/kausityo
Hooajatöötaja luba (Kausityöntekijän lupa)
Võimalus valida keeleks soome lisaks rootsi ja inglise keel

Töötamine muu elamisloaga
Kui teil on Soomes juba mingil muul alusel elamisluba, näiteks peresidemete kaudu, võib teil olla õigus töötada
Soomes. Siis ei vaja te töötamiseks eraldi elamisluba. Elamisloa kaardilt ja elamisloa otsusest saate
kontrollida, kas teil on õigus Soomes töötada.
lingilt: https://migri.fi/hakijan-tyonteko-oikeus

Maahanmuuttovirasto:
Työnteko-oikeus
Võimalus valida keeleks soome lisaks rootsi ja inglise keel

Kui olete lõpetanud eksami Soomes
Kui olete lõpetanud eksami Soomes, võite hankida tähtajalise elamisloa tööotsimiseks.
Seda luba saab välja anda ainult õpilase elamisloa pikendamisel. Enne tudengi elamisloa kehtivusaja lõppu
taotlege luba. Saad loa kuni üheks aastaks. See luba on võimalik saada ainult üks kord.
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Kui saate töökoha, võite kohe tööle hakata. Enne tööotsimiseks väljastatud elamisloa kehtivuse lõppemist
tuleb töö alusel taotleda uut elamisluba.

Kui olete lõpetanud eksami Soomes, pole Teie tööhõive- ja majandusarenguameti (Työ- ja elineinotoimisto)
osaline otsus vajalik.
lingilt: https://migri.fi/valmistumisen-jalkeen

Maahanmuuttovirasto:
Elamisluba töö otsimiseks (Oleskelulupa työnhakua varten)
Võimalus valida keeleks soome lisaks rootsi ja inglise keel

Elamisloa taotlemine
Enne Soome saabumist tuleb taotleda esimest elamisluba. Luba saab taotleda Internetis Enter Finland
teenuse kaudu.
Kui olete saadnud oma avalduse, peate külastama lähimat Soome esindust, et tõendada oma identiteeti ja
esitada taotluse manuste originaalid.
Esindust peate külastama kolme kuu jooksul pärast veebis kandideerimist. Taotlust saab töödelda alles pärast
esindamisel käimist. Esindamine tavaliselt tuleb eelnevalt broneerida.
Kontrollige regulaarselt oma Enter Finlandi kontot. Kui teie taotlus vajab täiendavat selgitamist, teavitatakse
teid sellest teie enda kontol.
Kui te ei saa või ei saa veebis kandideerida, võite tuua lähimasse Soome esindusse ka paberkandjal avalduse
vormi ja selle lisad. Taotlusvormi saate printida Soome sisserändeteenistuse (Maahanmuuttovirasto)
veebisaidilt.
Loataotluse menetlemine on tasuline. Loataotluse esitamisel peate maksma lõivu.
Töötaja elamisloa taotluse lisana on vaja TEM054 vormi, mille täidab ja allkirjastab tööandja.
Tööandja saab anda töö ja oma ettevõtte kohta teavet ise ning taotlemise käiku jälgida otse teenuse Enter
Finland kaudu.
Käitlemistasu saab töötaja nimel maksta ka tööandja. Küsige oma tööandjalt, kas ta kasutab tööandja Enter
Finland teenust.
Pidage siiski meeles, et tööandja ei saa teie nimel elamisluba taotleda, vaid ta täiendab oma poolt teie
avalduse Enter Finland teenuse kaudu.
Kui teie esimest elamisloa taotlust menetletakse, pole teil õigust töötada. Kui olete taotlenud elamisluba
välismaal, ei saa te Soome tulla enne, kui luba on välja antud.
lingilt: https://enterfinland.fi/eServices
Elektrooniline taotlus (Sähköinen hakemus)

Võimalus valida keeleks soome lisaks rootsi ja inglise keel
lingilt: https://migri.fi/kasittelyaikalaskuri

Luba töötlemise ajad (Lupahakemusten käsittelyajat)

Võimalus valida keeleks soome lisaks rootsi ja inglise keel
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Soome isikukood (Suomalainen henkilötunnus)
Kui teile antakse Soomes elamisluba, registreeritakse teid automaatselt Soome rahvastiku infosüsteemis.
Samal ajal saate Soome isikukoodi.
Kui olete Soome kolinud, peate elanikuks registreerumiseks külastama lähimat Digitaalse ja rahvastiku infobüroo
(Digi- ja väestötietovirasto) teeninduskohta. Lisateavet leiate teenuse InfoFinland kaudu Elaniku registreerimine
(Asukkaaksi rekisteröityminen).
Lingilt: https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/asukkaaksi-rekisteroityminen

Töötamine ilma elamisloata
Sõltumata sellest, millise riigi kodanik olete, võite mõnel juhul töötada Soomes ilma elamisloata. Samas pead
olema viisa, kui teil on vaja viisat Soome.
Võite töötada Soomes ilma elamisloata, näiteks kui:
•
•
•
•

tulete Soome tõlgi, õpetaja, eksperdi või spordikohtuniku kutse või kokkuleppe alusel maksimaalselt
kolmeks kuuks
olete mõnes teises EL / EMP riigis tegutseva ettevõtte alaline töötaja ja tulete Soome ajutisi hankeid
või allhanketöid tegema ja teie töö kestab maksimaalselt kolm kuud
olete Soomes varjupaigataotleja ja teil on kehtiv reisidokument, mis annab teile õiguse piiri ületada.
Võite töötada ilma elamisloata kolm kuud pärast varjupaigataotluse esitamist
olete Soomes varjupaigataotleja ja teil pole kehtivat reisidokumenti, mis annaks teile õiguse piiri
ületada. Pärast kuueks kuuks riigis viibimist saate töötada ilma elamisloata

Tutvuge Soome sisserändeteenistuse (Maahanmuuttovirasto) veebisaidiga, kas saate töötada Soomes ilma
elamisloata.
lingilt: https://migri.fi/tyonteko-ilman-oleskelulupaa

Soome sisserändeteenistus (Maahanmuuttovirasto)
Töötamine ilma elamisloata (Työnteko ilman oleskelulupaa)
Võimalus valida keeleks soome lisaks rootsi ja inglise keel

Töökoht Soomest
InfoFinlandi leht Töökohad Soomes (Töitä Suomesta) sisaldab teavet Soomes töö leidmise kohta.
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Töitä Suomesta
lingilt: https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/mista-tyota
Lisateavet töötajate ja ettevõtjate kohta leiate InfoFinlandi lehelt Töö ja ettevõtlus.
Työ ja yrittäjyys
lingilt: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/tyohon_suomeen/index.html

Te – teenused
Tööle Soome (Työhön Suomeen)
Tööhõive ja elujõudu Teenused (Te-palvelut) leheküljelt on võimalus valida keeleks soome lisaks rootsi ja
inglise keel. lingilt: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/esitteet/suomeentyohon_esite.pdf

Tööhõive - ja majandusministeerium Työ- ja elinkeinoministeriö
Soome tööle (Suomeen työhön–esite) (pdf, 5,51 MB) , juhend

soome keeles: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/esitteet/suomeentyohon_esite.pdf
rootsi keeles: http://www.te-palvelut.fi/te/sv/pdf/jobbaifinland.pdf
inglise keeles: http://www.te-palvelut.fi/te/en/pdf/workinginfinland.pdf
vene keeles: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/esitteet/suomeentyohon_venaja.pdf
eesti keeles: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/esitteet/soometoole_viro.pdf
prantsuse keeles: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/esitteet/travailler_en_finlande.pdf
poola keeles: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/esitteet/suomeentyohon_puola.pdf

suomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro | ranska | puola

Töötervishoid (Työterveyslaitos)
Tööl Soomes (Töissä Suomessa –opas), juhend
soome keeles: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/suomi_toissa_suomessa.pdf

rootsi keeles: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/ruotsi_toissa_suomessa.pdf
inglise keeles: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/englanti_toissa_suomessa.pdf
vene keeles: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/venaja_toissa_suomessa.pdf
eesti keeles: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/viro_toissa_suomessa.pdf
prantsuse keeles: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/ranska_toissa_suomessa.pdf
somali keeles: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/somali_toissa_suomessa.pdf
hiina keeles: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/kiina_toissa_suomessa.pdf
araabia keeles: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/arabia_toissa_suomessa.pdf
kurdi keeles: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/sorani_toissa_suomessa.pdf
saksa keeles: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/saksa_toissa_suomessa.pdf
tai keeles: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/thai_toissa_suomessa.pdf
vietnami keeles: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/vietnam_toissa_suomessa.pdf

suomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro | ranska | somali | kiina | arabia | kurdi | saksa | thai |
vietnam

