Oleskeluoikeus ja työnteko Suomessa
https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/eu-kansalaiset
EU-kansalaisena et tarvitse oleskelulupaa Suomeen. Voit saapua Suomeen, jos sinulla on voimassa oleva
henkilökortti tai passi. Sinulla on oikeus tehdä työtä, toimia yrittäjänä ja opiskella Suomessa yhdenvertaisesti
Suomen kansalaisten kanssa. Sinun on itse turvattava toimeentulosi Suomessa.

Oleskelu enintään 3 kuukautta

-> ei tarvitse rekisteröityä

Kolmen kuukauden oleskelu lasketaan aina siitä, kun olet käynyt
Suomen rajojen ulkopuolella.

Oleskelu yli 3 kuukautta

-> rekisteröi oleskeluoikeutesi

Jos aiot asua Suomessa yli kolme kuukautta, sinun täytyy hakea
Maahanmuuttovirastosta EU-kansalaisen oleskeluoikeuden
rekisteröintiä. Hakemus pitää tehdä viimeistään kolmen
kuukauden kuluessa maahantulopäivästä.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti Hakemus löytyy sähköisenä InfoFinland.fi –palvelusta
https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/eu-kansalaiset/eukansalaisen-oleskeluoikeuden-rekisterointi

Yllä olevan InfoFinland.fi -linkin kautta löytyy tarkemmat ohjeet ja
edellytykset suomen kielellä, mutta sivun yläreunasta voi valita
saman tekstin seuraavilla kielillä:
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)

Vakituisesti asumaan Suomeen vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi
Jos haluat jäädä Suomeen ja rekisteröityä asukkaaksi, sinulla tulee olla työ tai toimiva yritys, opiskelupaikka,
pidempiaikainen perheside tai riittävät varat.
Sinun täytyy oleskeluoikeuden rekisteröinnin lisäksi käydä rekisteröitymässä myös lähimmässä Digi- ja
väestötietoviraston palvelupaikassa.
Lue lisää InfoFinlandin sivulta
https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/asukkaaksi-rekisteroityminen

Asukkaaksi rekisteröityminen.

Töihin Suomeen

EU-kansalaiset

https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/eu-kansalaiset#Töihin Suomeen
1. EU-kansalaisena et tarvitse työlupaa Suomessa. Saat alkaa tehdä töitä heti, kun olet saapunut maahan.
2. Hae verokortti lähimmästä Verotoimistosta ja toimita se työnantajallesi.
3. Jos työsi Suomessa kestää yli 3 kuukautta, hae EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintiä Enter Finlandpalvelussa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.
4. Jos muutat vakinaisesti asumaan Suomeen vähintään vuodeksi, käy rekisteröitymässä asukkaaksi myös Digija väestötietoviraston palvelupaikassa.

Henkilötunnus
Jos tulet ulkomailta Suomeen töihin, tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen. Henkilötunnuksen voit saada
Digi- ja väestötietovirastosta tai verotoimistosta. Ota mukaan:
•
•

Voimassa oleva henkilökortti tai passi
Työsopimus

Suomalaisen henkilötunnuksen voit saada myös Maahanmuuttovirastolta EU-kansalaisen oleskeluoikeutesi
rekisteröinnin yhteydessä.

Verokortti ja veronumero
Kaikilla Suomessa töitä tekevillä pitää olla verokortti. Työnantajasi tarvitsee sitä palkanmaksua ja verotusta
varten. Jos olet rakennusalan työntekijä, tarvitset myös veronumeron. Verokortin ja veronumeron voit saada
lähimmästä Verotoimistosta.
Jos olet EU-maan kansalainen, InfoFinlandin sivulta
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/tyontekijan-oikeudet-ja-velvollisuudet

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet löydät lisää Suomeen muuttaville työntekijöille tarkoitettua tietoa.

Työnhaku Suomessa
voit tulla Suomeen hakemaan töitä kohtuulliseksi ajaksi.
Työnhaun perusteella et voi rekisteröityä asukkaaksi Suomessa etkä hakea oleskeluoikeuden rekisteröintiä.
Jotta voit jäädä asumaan Suomeen, sinulla pitää olla työpaikka tai muu edellä mainittu syy sekä riittävät varat
elämiseen.
InfoFinlandin sivulla https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/mista-tyota
Töitä Suomesta on tietoa siitä, miten voit löytää työpaikan Suomesta.
Jos tulet Suomeen hakemaan töitä, et tavallisesti voi saada työttömyyskorvausta Suomesta.

Töihin Suomeen

Muun maan, kuin EU-valtion, Norjan, Islannin, Sveitsin tai

Liechtensteinin kansalainen
https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/ei-eu-kansalaiset/toihin-suomeen
Jos tulet Suomeen töihin, tarvitset oleskeluluvan. Ennen kun voit saada oleskeluluvan, sinun täytyy hankkia
työpaikka Suomesta. Kun olet löytänyt työpaikan, voit hakea oleskelulupaa. Oleskelulupaa täytyy hakea ennen
kuin tulet Suomeen.
Työntekoa varten tarvitset yleensä joko työntekijän oleskeluluvan tai muun oleskeluluvan ansiotyötä varten.
Lupatyyppiin vaikuttaa se, minkälaista työtä tulet tekemään.

Työntekijän oleskelulupa
Tarvitset työntekijän oleskeluluvan, jos et voi tehdä työtä muulla oleskeluluvalla tai ilman oleskelulupaa.
Kaikkiin työtehtäviin et tarvitse työntekijän oleskelulupaa. Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta voit tarkistaa
minkälaisen oleskeluluvan tarvitset.
Työntekijän oleskelulupaa tarvitsevat esimerkiksi
•
•
•

kokit
siivoojat
kodin- tai lastenhoitajat

Maahanmuuttovirasto päättää myönnetäänkö sinulle oleskelulupa. Lupaa varten tarvitaan myös työ- ja
elinkeinotoimiston osapäätös.
linkkiMaahanmuuttovirasto:
https://migri.fi/tyontekijan-oleskelulupa

Työntekijän oleskelulupa
suomi | ruotsi | englanti

Muut oleskeluluvat ansiotyötä varten
Joitakin työtehtäviä varten et tarvitse työntekijän oleskelulupaa, mutta tarvitset kuitenkin oleskeluluvan, joka
myönnetään tiettyä tehtävää varten. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi:
•
•
•
•
•

yrityksen johtotehtävät
erityisasiantuntijan tehtävät
tutkijan tehtävät
tieteen, kulttuurin ja taiteen alan tehtävät
työharjoittelu

Maahanmuuttovirasto päättää saatko oleskeluluvan. Lupaa varten ei tarvita työ- ja elinkeinotoimiston päätöstä.
linkkiMaahanmuuttovirasto: https://migri.fi/tyoskentely-suomessa/hakemukset
Työnteko Suomessa
voit valita seuraavat kielet:
suomi | ruotsi | englanti

Kausityöntekijän oleskelulupa
Jos tulet Suomeen tekemään kausiluonteista työtä, tarvitset kausityöluvan. Kausityön kesto voi olla
enimmäkseen 9 kuukautta. Kausitöitä ovat esimerkiksi:
•
•
•

kasvinviljely
metsänhoitotyöt
festivaalityöt

Jos tulet töihin alle kolmeksi kuukaudeksi viisumivelvollisesta maasta, sinun täytyy hakea kausityöviisumia
Suomen edustustosta.
Jos työsi kestää yli kolme kuukautta, hae Maahanmuuttovirastolta kausityöoleskelulupaa.
linkkiMaahanmuuttovirasto: https://migri.fi/kausityo
Kausityöntekijän lupa
Mahdollisuus valita seuraavat kielet:
suomi | ruotsi | englanti

Työskentely muulla oleskeluluvalla
Jos sinulla on jo oleskelulupa Suomeen jollakin muulla perusteella, kuten esimerkiksi perhesiteen perusteella,
sinulla voi olla oikeus tehdä työtä Suomessa. Silloin et tarvitse erikseen oleskelulupaa työskentelyä varten.
Oleskelulupakortista ja oleskelulupapäätöksestä voit tarkastaa, onko sinulla oikeus työskennellä Suomessa.
linkkiMaahanmuuttovirasto: https://migri.fi/hakijan-tyonteko-oikeus
Työnteko-oikeus
Mahdollisuus valita seuraavat kielet:
suomi | ruotsi | englanti

Jos olet suorittanut tutkinnon Suomessa
Jos olet suorittanut tutkintosi Suomessa, voit saada tilapäisen oleskeluluvan työnhakua varten. Tämä lupa
voidaan myöntää vain jatkolupana opiskelijan oleskeluluvalle. Hae lupaa ennen kuin opiskelijan oleskelulupasi
päättyy. Voit saada luvan enintään yhdeksi vuodeksi. Tämän luvan voi saada vain yhden kerran.
Jos saat työpaikan, voit aloittaa työnteon heti. Sinun pitää hakea uutta oleskelulupaa työn perusteella ennen
kun työnhakua varten myönnetty oleskelulupasi päättyy.
Jos olet suorittanut tutkinnon Suomessa, lupaasi varten ei tarvita työ- ja elinkeinotoimiston osapäätöstä.
linkkiMaahanmuuttovirasto: https://migri.fi/valmistumisen-jalkeen
Oleskelulupa työnhakua varten
Mahdollisuus valita seuraavat kielet:
suomi | ruotsi | englanti

Oleskeluluvan hakeminen
Sinun täytyy hakea ensimmäistä oleskelulupaa ennen kuin tulet Suomeen.
Voit hakea lupaa verkossa Enter Finland -palvelun kautta. Kun olet tehnyt hakemuksen, sinun pitää käydä
lähimmässä Suomen edustustossa, jotta voit todistaa henkilöllisyytesi ja esittää hakemuksen liitteiden
alkuperäiset kappaleet. Sinun pitää käydä edustustossa kolmen kuukauden kuluessa siitä kun teit
hakemuksen verkossa. Hakemus voidaan ottaa käsittelyyn vasta sen jälkeen kun olet käynyt edustustossa.
Edustustoon pitää tavallisesti varata aika etukäteen.
Muista tarkistaa Enter Finland -tilisi säännöllisesti. Jos hakemukseesi tarvitaan lisäselvityksiä, saat tiedon siitä
omalle tilillesi.
Jos et voi tai osaa tehdä hakemusta verkossa, voit myös tuoda paperisen hakulomakkeen ja sen liitteet
lähimpään Suomen edustustoon. Voit tulostaa hakulomakkeen Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.
Lupahakemuksen käsittely on maksullinen. Sinun pitää maksaa maksu silloin kun jätät lupahakemuksen.
Työntekijän oleskelulupahakemuksen liitteeksi tarvitaan TEM054-lomake, jonka työnantaja täyttää ja
allekirjoittaa. Työnantaja voi toimittaa tiedot työstä ja yrityksestään itse sekä seurata hakemuksen kulkua
suoraan Enter Finland -palvelun kautta. Työnantaja voi myös maksaa käsittelymaksun työntekijän puolesta.
Kysy työnantajaltasi, käyttääkö hän työnantajan Enter Finland -palvelua.
Muista kuitenkin, että työnantaja ei voi hakea oleskelulupaa sinun puolestasi, vaan hän täydentää
hakemustasi omalta osaltaan Enter Finland -palvelussa.
Kun ensimmäisen oleskelulupahakemuksesi käsittely on kesken, sinulla ei ole oikeutta työntekoon. Jos olet
hakenut oleskelulupaa ulkomailla, et voi tulla Suomeen ennen kuin lupa on myönnetty.
linkkiEnterfinland.fi: https://enterfinland.fi/eServices

Sähköinen hakemus
Mahdollisuus valita seuraavat kielet:
suomi | ruotsi | englanti
linkkiMaahanmuuttovirasto: https://migri.fi/kasittelyaikalaskuri
Lupahakemusten käsittelyajat
Mahdollisuus valita seuraavat kielet:
suomi | ruotsi | englanti

Suomalainen henkilötunnus
Jos sinulle myönnetään oleskelulupa Suomeen, sinut rekisteröidään automaattisesti Suomen
väestötietojärjestelmään. Samalla saat suomalaisen henkilötunnuksen.
Kun olet muuttanut Suomeen, sinun täytyy käydä lähimmässä Digi-ja väestötietoviraston palvelupaikassa
rekisteröitymässä asukkaaksi. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Asukkaaksi rekisteröityminen.
https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/asukkaaksi-rekisteroityminen

Työnteko ilman oleskelulupaa
Riippumatta siitä minkä valtion kansalainen olet, voit joissakin tapauksissa työskennellä Suomessa ilman
oleskelulupaa. Sinulla täytyy kuitenkin olla viisumi, jos tarvitset viisumia Suomeen. Voi tehdä Suomessa työtä
ilman oleskelulupaa esimerkiksi jos:
•
•
•

•

tulet Suomeen kutsun tai sopimuksen perusteella tulkiksi, opettajaksi, asiantuntijaksi tai
urheilutuomariksi enintään kolmen kuukauden ajaksi
olet toisessa EU/ETA -valtiossa toimivan yrityksen vakituinen työntekijä ja tulet Suomeen suorittamaan
tilapäistä hankinta- tai alihankintatyötä ja työsi kestää enintään kolme kuukautta
olet Suomessa turvapaikanhakijana ja sinulla on voimassa oleva rajanylitykseen oikeuttava
matkustusasiakirja. Voit tehdä työtä ilman oleskelulupaa, kun turvapaikkahakemuksen jättämisestä on
kulunut kolme kuukautta
olet Suomessa turvapaikanhakijana ja sinulla ei ole voimassa olevaa rajanylitykseen oikeuttavaa
matkustusasiakirjaa. Voit tehdä työtä ilman oleskelulupaa, kun olet oleskellut maassa kuusi kuukautta

Tarkista Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta, voitko tehdä työtä Suomessa ilman oleskelulupaa.
linkkiMaahanmuuttovirasto: https://migri.fi/tyonteko-ilman-oleskelulupaa
Työnteko ilman oleskelulupaa

Mahdollisuus valita seuraavat kielet:
suomi | ruotsi | englanti

Työpaikka Suomesta
InfoFinlandin sivulla Töitä Suomesta on tietoa siitä, miten voit löytää työpaikan Suomesta.
Töitä Suomesta
https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/mista-tyota InfoFinlandin sivulta

Työ ja yrittäjyys löydät lisää työntekijöille ja yrittäjille tarkoitettua tietoa.
Työ ja yrittäjyys
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/tyohon_suomeen/index.html

Te – palvelut
Työhön Suomeen
Mahdollisuus valita seuraavat kielet: suomi | ruotsi | englanti
Työ- ja elinkeinoministeriö:

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/esitteet/suomeentyohon_esite.pdf

Suomeen työhön –esite (pdf, 5,51 B)

suomi: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/esitteet/suomeentyohon_esite.pdf
ruotsi: http://www.te-palvelut.fi/te/sv/pdf/jobbaifinland.pdf
englanti: http://www.te-palvelut.fi/te/en/pdf/workinginfinland.pdf
venäjä: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/esitteet/suomeentyohon_venaja.pdf
viro: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/esitteet/soometoole_viro.pdf
ranska: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/esitteet/travailler_en_finlande.pdf
puola: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/esitteet/suomeentyohon_puola.pdf

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

Työterveyslaitos
Töissä Suomessa –opas
suomi: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/suomi_toissa_suomessa.pdf

ruotsi: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/ruotsi_toissa_suomessa.pdf
englanti: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/englanti_toissa_suomessa.pdf
venäjä: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/venaja_toissa_suomessa.pdf
viro: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/viro_toissa_suomessa.pdf
ranska: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/ranska_toissa_suomessa.pdf
somali: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/somali_toissa_suomessa.pdf
kiina: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/kiina_toissa_suomessa.pdf
arabia: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/arabia_toissa_suomessa.pdf
kurdi: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/sorani_toissa_suomessa.pdf
saksa: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/saksa_toissa_suomessa.pdf
thai: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/thai_toissa_suomessa.pdf
vietnam: 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

