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Lukijalle

Tervetuloa Suomeen!
›› Uuteen maahan muuttaminen tuo monenlaisia yllätyksiä. Millainen maa, millaisia ihmisiä? Työ ja vapaaaika, maisemat ja ilmasto, historia ja tavat.
Miten yhteiset asiat on järjestetty, miten hoidetaan
opiskelu ja sosiaaliturva?
Oikean tiedon turvin muutto sujuu mukavimmin.
Tässä oppaassa vastataan Suomeen muuttajan yleisimpiin kysymyksiin. Sisällössä painottuvat työn tekeminen ja työelämä. Tavoitteena on kuvata perusasiat ja
opastaa tarkkojen tietojen ääreen.
Opas on tarkoitettu myös Suomeen palaajille. Heidän maahanmuuttonsa sujuu jossain määrin eri tavoin
kuin muilla tulijoilla.
Oppaan sisältö on suunniteltu yhdessä muiden
viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Jotkut säädökset
voivat muuttua esitteen valmistumisen jälkeen, joten
ajankohtaiset asiat kannattaa tarkistaa esimerkiksi
internetsivuilta.
Suomi-tietoa on hyvä kartuttaa jo ennen muuttoa,
jotta käytännön seikat sujuvat mutkattomasti. Maahan tutustumisen, perustietojen, käytännön järjestelyjen ja muuton jälkeen on aika astua mukaan suomalaiseen elämään.

Suomeen Työhön
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Hyvää huomenta, Suomi!
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Suomi, suomalaiset ja
suomalainen elämäntapa
›› Suomi on länsimaa, jonka elämään on vahvasti vaikuttanut sijainti lännen ja idän rajamaastossa. Kahden
kulttuurimaailman rikkaat perinteet ja pohjoiset olosuhteet antavat voimansa suomalaiseen elämään ja
työhön. Suomalaiset arvostavat yksilöllisyyttä ja omaa
kulttuuria.
Kohti uutta vuosituhatta

Suomi on liittoutumaton maa, joka osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön. Koulutuksen ja tutkimustyön arvostus on sotien jälkeen kantanut kestävää hedelmää. Maan vauraus ja hyvinvointi ovat lisääntyneet ripeästi. Talouskasvu perustuu ennen kaikkea
vientiteollisuuden menestykseen. Tärkeimpiä teollisuuden aloja ovat elektroniikkateollisuus, metalliteollisuus sekä puu- ja paperiteollisuus. Palveluelinkeinojen merkitys kasvaa nopeasti. Palvelujen tarve lisääntyy mm. väestön ikääntymisen myötä.
Suomi on saavuttanut vankan aseman teknologian
edelläkävijänä ja muiden uusien työelämän alueiden
kehittäjänä. Globaalitalous vaikuttaa Suomessakin
entistä enemmän.
1995 Suomi liittyi Euroopan unioniin ja 1999 Euroopan rahaliittoon (European Monetary Union), yhteisen
Euro-valuutan alueeseen.
Uusinta tietoa Suomen työllisyystilanteesta on esimerkiksi verkkosivuilla www.mol.fi.
Avara maa ja neljä vuodenaikaa

Suomi on laaja ja harvaan asuttu maa Euroopan pohjoisosassa. Pinta-alaltaan maanosan suurimpiin kuuluvassa maassa asuu vain 5,3 miljoonaa ihmistä – keskimäärin 17 ihmistä neliökilometrillä. Helsingin ja lähikuntien alueella asuu miljoona ihmistä ja kaupungeissa
kaikkiaan 71 % kansasta.
Suomalaisissa kotitalouksissa on keskimäärin 2,1
ihmistä. Yksin asuvien osuus on 39,3 %. Odotettavissa
oleva eliniän pituus on naisilla 81,3 vuotta ja miehillä
75,3 vuotta.

Suomalaiset ovat urheilukansaa. Suosikkilajeja ovat
mm. golf, hiihto, laskettelu, yleisurheilu, sauvakävely ja
jääkiekko.

Suomessa arvostetaan ja harrastetaan monia kulttuurin
aloja. Musiikin, kirjallisuuden, kuvataiteiden, muotoilun ja
arkkitehtuurin saavutukset tunnetaan myös maan rajojen
ulkopuolella.

Suomalaista elämää värittävät neljä toisistaan selvästi erottuvaa vuodenaikaa: valoisa kesä, viilenevä
ja pimenevä syksy, kylmä talvi ja kevät, jolloin luonto
herää uuteen kasvuun. Maan pohjoisimmissa osissa
aurinko ei talvikuukausina nouse lainkaan esiin ja
kesällä aurinko pysyttelee kuukausien ajan taivaanrannan yläpuolella. Metsät ja vedet tarjoavat kaikkina
vuodenaikoina mahdollisuuksia samoiluun, marjastukseen ja kalastukseen.
Ilmasta katsoen Suomi on kesäkaudella sinisen ja
vihreän sävyissä vuorotteleva mosaiikki. Pinta-alasta
noin 70 % on metsän peitossa. Talvisin metsät ja
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tuhannet järvet saavat valkoisen lumiverhon, pohjoisessa useaksi kuukaudeksi ja useimpinä vuosina etelässäkin joksikin aikaa.
Suomea on helppo lausua

Suomessa on kaksi virallista kieltä, suomi ja ruotsi, jota
puhuu äidinkielenään noin 6 % väestöstä. Lisäksi Pohjois-Suomessa asuu noin 6 500 saamelaista, jotka puhuvat äidinkielenään saamenkieltä.
Suomalais-ugrilaiseen kieliryhmään kuuluva suomen kieli poikkeaa selvästi indo-eurooppalaisista kielistä. Sanoilla ei ole erillisiä sukuja ja sijapäätteet korvaavat prepositiot ja postpositiot. Sanat lausutaan
samalla tavoin kuin ne kirjoitetaan, paino on kuitenkin ensimmäisellä tavulla.

Suomi on vakaa hyvinvointivaltio ja demokraattinen
tasavalta. Presidentti, eduskunta, paikalliset päättäjät
ja Suomen edustajat EU-parlamentissa valitaan vaaleilla,
joissa kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Suomen kansalaisilla
on äänioikeus. Myös Suomessa asuvilla ulkomaalaisilla
on tietyin edellytyksin äänioikeus kunnallisvaaleissa ja
europarlamenttivaaleissa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Suomalaiset naiset saivat vuonna 1906 ensimmäisinä
Euroopassa ja toisina koko maailmassa oikeuden äänestää ja asettua ehdolle maan korkeimpiinkin luottamustoimiin. Vanhempainloman ja päivähoitojärjestelmän
ansiosta suomalaiset naiset voivat osallistua aktiivisesti
työelämään. Suurin osa naisista on töissä kodin ulkopuolella. Myös miehillä on yhä useammin mahdollisuus
osallistua aktiivisesti lastensa hoitoon.
Suomessa yli puolet korkeamman asteen opiskelijoista on naisia ja naisia on yhä enemmän myös johtavassa asemassa sekä työpaikoilla että hallinnossa.
Vuonna 2004 Suomessa tuli voimaan yhdenvertaisuuslaki, jonka tarkoituksena on turvata ja edistää yhdenvertaisuutta työelämässä ja yhteiskunnan
muilla alueilla. Suomen laki turvaa myös esimerkiksi
etnisten ryhmien ja eri uskontokuntien tasa-arvoiset
oikeudet.
Uskonto

Suomessa vallitsee uskonnon vapaus. Viralliset uskonnot ovat luterilaisuus ja ortodoksisuus. Evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluu 85 % ja ortodoksiseen noin 1 %

Noin puolen miljoonan asukkaan Helsinki on Suomen
pääkaupunki ja samalla maan suurin kaupunki.
Valtauskonto luterilaisuus näkyy suomalaisessa katukuvassa.

””

Suomessa vallitsee uskonnon

vapaus. Viralliset uskonnot ovat
luterilaisuus ja ortodoksisuus.

Suomeen Työhön
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Maahanmuuttajat voivat kartuttaa kielitaitoaan ja
samalla tutustua maahan ja sen asukkaisiin myös
monenlaisissa yhdistyksissä – kulttuurin, urheilun,
erilaisten harrastusten ja vaikkapa hyväntekeväisyyden
parissa.

Suomen aluehallintoa hoitavat maan viisi lääniä ja 348 kuntaa.

suomalaisista. Maassa toimii myös katolisten, juutalaisten ja muslimien seurakuntia ja yhteisöjä sekä lukuisia
pienempiä uskontokuntia.

Virkistävä, rentouttava sauna on vuosisatoja kuulunut
suomalaisten arkeen ja juhlaan. Useat kaupunkilaisetkin
haluavat koteihinsa saunan.

siviilipalveluksena. Myös naisilla on mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen asepalvelukseen.
›› www.mil.fi/varusmies

Maanpuolustus

Suomalaiset 18–60 -vuotiaat miehet ovat asevelvollisia.
Asevelvollisuus koskee myös ulkomailla asuvia Suomen
kansalaisia sekä entisiä muiden maiden kansalaisia,
jotka ovat saaneet Suomen kansalaisuuden. Velvolli
suus on mahdollista suorittaa joko asepalveluksena tai

›› www.sivarikeskus.fi

Lisätietoa suomalaisista
ja elämästä Suomessa:
›› www.suomi.fi
›› www.infopankki.fi
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Työntekoa ja hyvinvointia

Suomen elinkeinoelämä elää murrosaikaa. Maanviljelyn ja teollisuuden valtakausien jälkeen on siirrytty palveluyhteiskuntaan.
Paikalliset työmarkkinat eroavat toisistaan paljonkin
eri puolilla Suomea. Maaseutu ei enää tarjoa yhtä paljon työmahdollisuuksia kuin aiemmin. Kasvu painottuu
pääasiassa Etelä-Suomeen ja suuriin kaupunkeihin.
Tänä päivänä työtahti on monissa ammateissa kiivas. Työelämä muuttuu nopeasti ja monin tavoin. Perinteiset tehtävät vaativat yhä uusia taitoja, uutta osaamista. Tekijöiltä vaaditaan sekä hyvää koulutusta että
taitojen alituista uudistamista. Parhaiten työmarkkinoilla pärjäävät tietojaan ja taitojaan uusivat ammattilaiset, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan uusia
haasteita.
Yhä useammalla on elämänsä aikana monta työuraa ja monia tehtäviä. Tällä hetkellä 84 % työsuhteista
on vakinaisia. Lyhytaikaiset työsuhteet ovat kuitenkin
yleistyneet. Osa-aikatyö ei ole Suomessa yhtä yleistä
kuin muualla Euroopassa.
Suurin osa työssäkäyvistä suomalaisista kuuluu
oman alansa ammattijärjestöön. Nämä järjestöt neuvottelevat työnantajajärjestöjen kanssa työehdoista,
esimerkiksi palkkauksesta.

Suomen kunnissa on vapaasti kuntalaisten
käytettävissä olevia kirjastoja. Ne palvelevat kuntalaisia
lainaamalla kirjoja ja muita aineistoja, avustamalla tiedonhaussa sekä tarjoamalla mahdollisuuden internetyhteyksiin
kirjaston tietokoneilla.

Suomalaiset ovat matkapuhelimien ja tietokoneiden
kansaa. 97 prosentilla suomalaisista on käytössään
gsm-puhelin. Maailman johtava matkapuhelinten valmistaja
Nokia on suomalainen yritys.

Tietoyhteiskunnan aika

Miten Suomessa asutaan

Tiedon ja osaamisen arvostus näkyy Suomessa monin
tavoin. Peruskoulutus ja suurin osa jatkokoulutuksestakin on ilmaista ja kaikkien nuorten odotetaan kouluttavan itsensä ainakin yhteen ammattiin.
Tutkimusta ja innovaatioita tuetaan. Monilla aloilla
Suomi on kehityksen kärjessä sekä tutkimuksessa että
tuotteiden ja palveluiden tuotannossa. Pitkälle kehittynyt tietotekniikka on mullistanut myös tiedonkulun.
Suomesta, maan olosuhteista ja tavoista on saatavissa runsaasti tietoa internetin kautta. Muuttajalle tärkeitä tietoja antavat monet verkkosivut, joiden osoitteita tähänkin oppaaseen on kerätty.

Valtaosa suomalaisista asuu omistusasunnossa. Maan
lainsäädännön mukaan ulkomaalainen saa vapaasti
hankkia Suomesta kiinteistön ja/tai asunto-osakkeen.
Asuntojen hintataso vaihtelee suuresti maan eri
osissa. Kohtuuhintaisen vuokra-asunnon löytäminen
voi olla hidasta varsinkin suurissa kaupungeissa. Tietoja vapaana olevista asunnoista on esimerkiksi päivälehdissä ja lukuisilla verkkosivustoilla. Jotkut työnantajat avustavat työntekijöitään asunnon hankinnassa.
Asumisesta Suomessa antavat tietoja esimerkiksi
kunnat.

Suomeen Työhön
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Vuonna 2007 Suomessa

Suomalaiset asuvat mielellään omakotitalossa, johon kuuluu oma piha. Kerrostalotkin on usein
rakennettu suhteellisen väljästi ja lähelle luontoa. Suuriin kaupunkeihin rakennetaan kuitenkin myös
tiiviitä kaupunginosia, joissa tonttimaa käytetään tarkasti hyväksi ja asuminen on urbaania.

Asunnon vuokra maksetaan etukäteen kerran kuukaudessa. Yleensä vuokralainen maksaa asunnon omistajalle erillisen vuokravakuuden. Vuokrauksesta laaditaan kirjallinen sopimus.
›› www.ymparisto.fi
›› www.kunnat.net
›› www.vuokralaistenkeskusliitto.fi

Lisätietoa suomalaisten arkielämästä ja palveluista:
›› www.suomi.fi
›› www.infopankki.fi
›› www.tilastokeskus.fi

• Suomessa asui 5,3 miljoonaa ihmistä,
heistä yli miljoona pääkaupunkiseudulla
• Yli 70 % asui kaupungeissa
• Työvoimaan kuuluvia oli 2 700 000
eli 67,2 % työikäisestä väestöstä
• 75 % palkansaajista työskenteli
pysyvissä kokoaikaisissa työsuhteissa
• Pysyvissä osa-aikaisissa
työsuhteissa työskenteli yli 9 %
• Määräaikaisissa työsuhteissa teki
työtä noin 16 % palkansaajista. Heistä
naisia oli hieman vajaa kolmannes
• Työttömyysaste oli 6,8 %
• Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli keskimäärin
217 000 työtöntä työnhakijaa
• Ulkomaalaisia työnhakijoita oli keskimäärin
30 000, heistä työttömiä 16 000
• Suurin osa maahanmuuttajista on tullut
Suomeen vuoden 1990 jälkeen
• Suomessa asui noin 130 000
ulkomaan kansalaista
• Eniten Suomessa asui Venäjän alueelta,
Virosta ja Ruotsista muuttaneita henkilöitä
• Suurin osa Suomeen muuttaneista
asui suurimmissa kaupungeissa,
noin puolet pääkaupunkiseudulla
• Keskimääräiset kuukausipalkat
olivat miehillä noin 2 700 euroa
ja naisilla 2 400 euroa
• Keskimääräinen työaika oli
noin 38 tuntia viikossa
• Vientiteollisuuden tärkeimpiä aloja
olivat sähkötekniset tuotteet, massa- ja
paperituotteet ja metallituotteet
• Tärkeimpiä vientimaita olivat Saksa,
Ruotsi, Venäjä, USA ja Britannia.
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Millaista työtä?
›› Suuret ikäluokat jättävät Suomessakin lähivuosina
työelämän. Tämä merkitsee työvoiman tarjonnan kääntymistä laskuun, vaikka työurien ennustetaan Suomessa edelleen pitenevän. Uusia työpaikkoja ennustetaan syntyvän erityisesti terveydenhoitoon ja sosiaalityöhön sekä julkisiin ja liike-elämää tukeviin palveluihin. Suomeen tarvitaan myös uusia yrittäjiä.
Avoimia työpaikkoja on Suomessa eniten kaupallisen työn, palvelutyön ja teollisen työn ammateissa.
Uusia tekijöitä kaivataan varsinkin palvelutyöhön ja
terveydenhuoltoon. Erityistä tarvetta on mm. sairaanhoitajista, siivoojista, kokeista ja tarjoilijoista. Työvoiman saatavuuden ongelmat ovat Suomessa yleisiä myös
metallialan osaajien ja ajoneuvon kuljettajien tehtävissä.

””

Uusia työpaikkoja

ennustetaan syntyvän
erityisesti terveydenhoitoon ja
sosiaalityöhön sekä julkisiin ja
liike-elämää tukeviin palveluihin.

›› www.mol.fi
›› www.te-keskus.fi
›› www.yrityssuomi.fi

Miten työtä haetaan?

Työpaikan etsiminen Suomesta kannattaa aloittaa jo
ennen maahan tuloa esimerkiksi tutustumalla internetissä olevaan perustietoon. Työ- ja elinkeinotoimiston
(TE-toimisto) internetsivuilla on tietoa työpaikoista, TEtoimiston palveluista, tarvittavista luvista ja työelämän
eri mahdollisuuksista.
Euroopan unionin komission ylläpitämässä Euresin
ammatillisen liikkuvuuden portaalissa on kootusti tietoja Suomen ja muiden EU/ETA-maiden avoimista työpaikoista, työskentely- ja elinoloista sekä alueellisista
työmarkkinoista. Portaalin kautta pääsee työnhakijapankkiin, jonne työnhakijat voivat jättää työhakemuksensa ja ansioluettelonsa työnantajien nähtäville. Pankissa on myös suomalaisia työnantajia.
Eures (European Employment Services) on komission
hallinnoima, kaikki EU/ETA-maat kattava työnvälitysverkosto, jossa ovat mukana näiden maiden julkiset työhallinnot. Yhteensä lähes 800 neuvojaa opastaa ja antaa

tietoa työnhakuun liittyvissä kysymyksissä. Lähimmän
neuvojan yhteystiedot löytyvät Eures-portaalista.
EU/ETA-maiden kansalaiset voivat hakea työtä Suomesta kolmen kuukauden ajan. Jos työnhakija on työtön,
hän voi tämän ajan saada työttömyyspäivärahaa lähtömaastaan. Tällainen työnhakija tarvitsee E303 -todistuksen, joka on haettu ennen Suomeen matkustamista lähtömaan työttömyysvakuutusta hoitavalta viranomaiselta.
Työttömyyspäivärahaa saadakseen hakijan on ilmoittauduttava Suomessa työ- ja elinkeinotoimistoon seitsemän
päivän kuluessa todistuksen alkamispäivästä.
›› eures.europa.eu
›› www.mol.fi
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Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut
Suomeen muuttaneille

Työnhakijan kannattaa ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto), kun hän on muuttanut Suomeen. Useimmilla Suomen paikkakunnilla on TE- toimisto. Suurimmissa TE-toimistoissa on kielitaitoisia
Eures-neuvojia ja muita maahanmuuttajien palveluihin
erikoistuneita neuvojia, jotka auttavat työnhaussa. Tarvittaessa voidaan käyttää myös tulkkipalveluja. Neuvojat kertovat tarjolla olevista työmahdollisuuksista.
Työ- ja elinkeinotoimistoista saa tietoa myös esimerkiksi koulutusmahdollisuuksista, työmarkkinoista ja
ammateista. Työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallinen puhelinpalvelu Työlinja antaa ohjeita ja lisätietoa
TE-toimiston palvelujen ja verkkopalvelujen käytöstä
puhelimitse tai sähköpostitse.
EU- ja ETA-maiden kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä voidaan rekisteröidä työnhakijoiksi. Muu ulkomaan kansalainen voidaan rekisteröidä työnhakijaksi,
jos hänellä on oikeus ansiotyöhön myönnetyn jatkuvaluonteisen oleskeluluvan (A) perusteella eikä oleskelulupaan liity työnantajaa koskevia rajoituksia. Myös
henkilö, jolle on myönnetty pysyvä (P) tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa
(P-EY), voidaan rekisteröidä työnhakijaksi.
Työnhakijaksi rekisteröityneellä on oikeus saada
henkilökohtaisia työnvälityspalveluja ja niihin liittyviä
etuuksia. Työttömällä työnhakijalla on oikeus työnhakusuunnitelmaan tai kotoutumissuunnitelmaan ja työttömyysturvaan.
Suomeen muuttaneita
kannustetaan kotoutumaan

Maahanmuuttajien kotouttamisesta on säädetty Suomessa laki, jonka tavoitteena on auttaa muuttajia pääsemään mukaan suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.
Työikäisten muuttajien pääsyä työelämään tuetaan.
Näin sopeutuminen nopeutuu ja samalla saadaan muuttajien tiedot ja taidot käyttöön – koko yhteiskunnan

””

Työ- ja elinkeinotoimistoista

saa tietoa myös esimerkiksi
koulutusmahdollisuuksista,
työmarkkinoista ja ammateista.

hyödyksi. Työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kunnilla on
maahanmuuttajien neuvojia, jotka auttavat tulijoita
kotoutumisen ja suomalaisen työuran alkuun.
Suomeen muuttajia vastaanottavat kunnat edistävät tulijoiden kotoutumista laatimalla kotouttamisohjelman. Se sisältää suunnitelman kunnan palveluista,
joilla maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan.

Suomeen Työhön

Kotoutumissuunnitelma on henkilökohtainen

Kun Suomeen pysyvästi muuttanut, kotikunnan saanut
maahanmuuttaja on työtön, hänellä on oikeus kotoutumissuunnitelmaan ja siinä sovittuihin palveluihin. Työmarkkinatuen piiriin kuuluvien maahanmuuttajien toimeentulon turvaa kotoutumissuunnitelman voimassaolon aikana kotoutumistuki (katso sivu 33). Työikäisen maahanmuuttajan suunnitelman laadinnassa ovat
mukana muuttajan itsensä lisäksi työvoimaneuvoja ja
tarvittaessa kunnan edustaja. Apuna voidaan käyttää
tulkkipalvelua.
Kotoutumissuunnitelma tehdään enintään kolmeksi
vuodeksi tai siihen asti kunnes maahanmuuttaja pääsee työhön avoimille työmarkkinoille. Erikoistapauksissa suunnitelmakautta voidaan pidentää viiteen vuoteen.
Kielen oppiminen avaa ovia

Suomen tai ruotsin kielen oppiminen on yksi kotoutumisen tärkeimmistä edellytyksistä. Kun muuttajalle laaditaan kotoutumissuunnitelmaa, selvitetään
yleensä ensimmäiseksi muuttajan mahdollisuudet opiskella paikkakunnalla suomen tai ruotsin kieltä. Monipuolista kielten opetusta järjestetään erityisesti suurilla paikkakunnilla. Kielitaitoa ja yhteiskunnan tuntemusta muuttaja voi kartuttaa opiskelemalla omaehtoisessa koulutuksessa esimerkiksi kansalais- ja työväenopistoissa, aikuislukioissa, kansanopistoissa tai avoimissa korkeakouluissa.
Työtaidot ajan tasalle

Kotoutumiskoulutusta järjestetään laajasti myös työvoimakoulutuksena. Suomen tai ruotsin kielen opiskelun lisäksi koulutuksessa välitetään tietoa yhteiskunnasta ja työelämästä sekä annetaan ammatillista
ohjausta. Koulutukseen kuuluu myös työharjoittelu
työpaikalla.
Usein työnantajat haluavat, että työhön tulija näyttää
ennen työsuhteen solmimista sopivuutensa kyseiseen
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Tietoa avoimista
työpaikoista:
www.mol.fi, työ- ja elinkeino
toimiston internetsivut

Tietoa työpaikoista, työ- ja elinkeinohallinnon
palveluista ja työelämän mahdollisuuksista.
Työ- ja elinkeinotoimistot

Useimmilla Suomen paikkakunnilla on työ- ja
elinkeinotoimisto, joka neuvoo työnhakijoita ja
välittää työpaikkoja. Suurimmissa toimistoissa
on maahanmuuttajien palveluun erikoistuneita
neuvojia sekä ulkomaisten työnhakijoiden
opastamiseen koulutettuja Eures-neuvojia.
›› www.mol.fi

Euresin ammatillisen
liikkuvuuden portaali

Euroopan komission ylläpitämästä
Eures-portaalista löytyvät Suomen ja
koko EU/ETA-alueen avoimet työpaikat
sekä tietoa työskentely- ja elinoloista ja
alueellisista työmarkkinoista. Siellä on myös
työnhakijapankki, jonne voi käydä jättämässä
ansioluettelonsa työnantajien nähtäväksi.
›› eures.europa.eu

Työlinja, tyolinja@mol.fi

Työ- ja elinkeinotoimistojen valtakunnallinen
puhelinpalvelu, joka antaa henkilökohtaista
neuvontaa työhön liittyvistä luvista, työpaikoista ja työvoimakoulutuksesta. Työlinja
palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Internet ja suomalaiset
päivälehdet

Monet yritykset ja yhteisöt kertovat avoimista
työpaikoistaan omilla verkkosivuillaan ja
lehtien työpaikkailmoituksissa. Internetissä on
myös monien työnvälitykseen erikoistuneiden
yritysten sivustoja ja hakupalveluita.
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työhön. Tällaisissa tilanteissa kotoutumissuunitelma
voi sisältää erillisen työhönvalmennusjakson.
Kotouttamissuunnitelman voimassaolokauden
alussa maahanmuuttajaa autetaan selvittämään, miten
hänen muualla hankkimansa ammatti tai tutkinto voidaan saattaa suomalaisen työelämän vaatimuksia vastaavaksi ja millaista lisäkoulutusta tulija mahdollisesti
tarvitsee. Työ- ja elinkeinotoimisto voi hyväksyä kotoutumisuunnitelmaan kuuluviksi myös sellaisia opintoja,
jotka tähtäävät peruskoulun, lukion tai ammattitutkinnon suorittamiseen. Jotta maahanmuuttaja saavuttaisi Suomessa vaadittavan pätevyyden, hän voi tarvita korkeakouluopintoja tai lisäopintoja tutkintonsa
täydentämiseksi. Myös tällaiset opiskelut voidaan tietyin edellytyksin liittää kotoutumissuunnitelmaan.

””

Jotta maahanmuuttaja

saavuttaisi Suomessa vaadittavan
pätevyyden, hän voi tarvita
korkeakouluopintoja tai lisäopintoja
tutkintonsa täydentämiseksi.

Kotoutumistukeen oikeutetuille voidaan myös näissä
koulutuksissa myöntää samat etuudet kuin työvoimakoulutuksessa oleville myönnetään.
Siltoja ja rakentavaa yhdessäoloa

Maahanmuuttajan kotoutumista helpottavat myös
Suomessa toimivat monikulttuuriset yhdistykset ja

Suomeen Työhön

17

muuttajien omat järjestöt. Ne voivat toimia siltoina
muuttajan entisen ja nykyisen maailman välillä. Järjestöjen toiminta on monipuolista: ne antavat ohjausta,
neuvontaa ja koulutusta sekä järjestävät kulttuurin ja
vapaa-ajan harrastustoimintaa.
›› www.mol.fi
›› www.intermin.fi
›› www.infopankki.fi
›› www.kunnat.net

Työvoimakoulutus

Maahanmuuttajalla on mahdollisuus päästä työ- ja elinkeinotoimiston kautta työvoimakoulutukseen hankkimaan työelämässä tarvittavia lisätaitoja. Tämä koulutus
on suunniteltu työttömille työnhakijoille sekä 20 vuotta
täyttäneille henkilöille, joita uhkaa työttömäksi joutuminen. Työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa
osallistujien mahdollisuuksia pysyä työmarkkinoilla
tai päästä sinne takaisin. Siksi koulutus on pääasiassa
ammatillista. Työvoimakoulutus voi olla myös valmentavaa koulutusta, esimerkiksi kielikoulutusta. Työvoimakoulutus on opiskelijoille maksutonta.
›› www.mol.fi
›› www.opintoluotsi.fi

Ulkomailla suoritettujen
tutkintojen tunnustaminen

Ulkomailla kouluttautunut tarvitsee yleensä päätöksen
tutkintonsa tunnustamisesta, jos hän haluaa saada kelpoisuuden julkiseen virkaan tai sellaiseen tehtävään,
johon vaaditaan vähintään kolmivuotinen korkeakoulutai opistotutkinto. Yksityisellä sektorilla päätöstä tutkinnon tunnustamisesta ei tavallisesti vaadita, mutta
siitä voi kuitenkin olla hyötyä työpaikkaa haettaessa.
Henkilöt, joilla on ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto, voivat hakea Opetushallituksen päätöstä
tutkintonsa tunnustamisesta Suomessa.

””

Maahanmuuttajalla on

mahdollisuus päästä työ- ja
elinkeinotoimiston kautta
työvoimakoulutukseen hankkimaan
työelämässä tarvittavia lisätaitoja.

EU/ETA-alueen ulkopuolella suoritetuista tutkinnoista voidaan tunnustaa vähintään kolmivuotisia korkeakoulututkintoja. EU/ETA-alueella suoritetuista tutkinnoista voidaan tunnustaa myös muita tutkintoja,
jotka ovat lukiopohjaisia ja vähintään kolmivuotisia.
Perusedellytys on, että tutkinto ja sen myöntänyt oppilaitos ovat kuuluneet lähtömaan viralliseen koulutusjärjestelmään.
Tunnustamispäätöstä haetaan lomakkeilla, joita saa
Opetushallituksesta, (sähköposti: recognition@oph.fi),
työ- ja elinkeinotoimistoista ja korkeakouluista sekä
verkkosivuilta www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen.
Päätös on maksullinen ja se annetaan suomen tai ruotsin kielellä.
Opetushallitus laatii pyynnöstä lausuntoja ulkomailla suoritetuista tutkinnoista, joista tunnustamispäätöstä ei voida antaa. Lausunnossa tutkintoa verrataan sitä lähinnä vastaavaan suomalaiseen tutkintoon.
Kyseessä on asiantuntija-arvio, joka ei anna virkakelpoisuutta. Tarvittavan selvittelytyön määrä ratkaisee
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lausunnon hinnan. Ohjeet lausunnon hakemiseksi saa
Opetushallituksesta.
Oikeuden harjoittaa ammattia ulkomaisen tutkinnon
perusteella myöntää sama viranomainen, joka muutenkin myöntää Suomessa luvat kyseisen ammatin harjoittamiseen. Esimerkiksi laillistusta tai nimikesuojaa
haluavat terveydenhuollon ammattilaiset tekevät asiasta hakemuksen Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle, www.teo.fi.
›› www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen

s-posti: recognition@oph.fi

›› www.teo.fi

Työntekoa turvaavat lait
ja työehtosopimukset

Palkkaa, työaikaa, työsuhdeturvaa ja työturvallisuutta
koskevia säännöksiä sovelletaan pääsääntöisesti
samalla tavalla kaikkiin Suomessa työtä tekeviin.
Samoin työnantajalla on velvollisuus suorittaa eläkevakuutuksen, sosiaaliturvan, työttömyysvakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen maksut sekä ulkomaalaisista että suomalaisista työntekijöistä.
Kaikilla työntekijöillä on oikeus tasapuoliseen kohteluun. Työnantaja ei saa syrjiä ketään sukupuolen,
syntyperän, etnisen alkuperän, kansalaisuuden, kansallisen alkuperän, uskonnon, iän, terveydentilan, vammaisuuden, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan tai muun vastaavan syyn takia.
Useimmilla aloilla on voimassa työnantajaliittojen
ja työntekijäliittojen solmima työehtosopimus, jossa
sovitaan palkan määräytymisestä ja muista työsuhteen
ehdoista.
Työlainsäädännön ja työehtosopimusten määräysten lisäksi työnantaja ja työntekijä voivat noudattaa
yhteistä sopimusta, jossa työsuhteen ehdot määritellään yleisiä säännöksiä tarkemmin.
Aina työsuhteen alkaessa on syytä tehdä työnantajan kanssa kirjallinen työsopimus. Työsopimus

””

Useimmilla aloilla on

voimassa työnantajaliittojen
ja työntekijäliittojen solmima
työehtosopimus, jossa sovitaan
palkan määräytymisestä ja
muista työsuhteen ehdoista.

Suomeen Työhön

laaditaan joko jatkuvasti voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi.
›› www.tem.fi
›› www.mol.fi/finnwork
›› www.tyosuojelu.fi

Työaika, loma ja palkkaus

Suomessa työaika on yleisimmin kahdeksan tuntia päivässä ja noin 40 tuntia viikossa. Ajat vaihtelevat jonkun verran työaloittain. Esimerkiksi ylitöiden määrää
ja monia muitakin seikkoja rajoittavat tarkat säännökset ja määräykset.
Työntekijät ansaitsevat vähintään kaksi lomapäivää
jokaisena lomanmääräytymiskuukautenaan. Yleisimmin suurin osa vuosilomasta pidetään kesäkautena ja
noin viikko talvella.
Ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt neuvottelevat säännöllisin välein useimmille aloille palkkatason ja muut työehdot, joita noudatetaan seuraavaan
neuvottelukierrokseen saakka. Lopullisesti palkka ja
muut työehdot määräytyvät useimmiten henkilökohtaisella sopimuksella työnantajan kanssa.
Työnantajat järjestävät työntekijöille työterveyshuollon palveluja ja usein myös ateriaetuja. Nämäkin
edut on hyvä kirjata työsopimukseen.
Tietoa työsuhdeasioista ja työsuojelusta – työ
sopimuksesta, palkoista, työajoista, lomista jne. – antavat työsuojelupiirit.
›› www.tem.fi
›› www.tyosuojelu.fi
›› www.mol.fi/finnwork

Yrittäjäksi Suomeen

Suomessa on tilaa ja tarvetta yrittäjille, jotka haluavat työllistää itsensä elinkeinoelämän itsenäisiksi
toimijoiksi. Lähivuosina tarvitaan uusia yrittäjiä
monille aloille, esimerkiksi tarjoamaan palveluita sekä
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Tulkkipalvelut
Suomen viranomaiset palvelevat suomen ja
ruotsin kielillä, jotka ovat maan virallisia kieliä.
Vieraista kielistä Suomessa osataan parhaiten
englantia.
Viranomaiset ovat velvollisia huolehtimaan
tulkkauksesta esimerkiksi silloin, kun asia
tulee vireille viranomaisen aloitteesta tai liittyy
asiakasta itseään koskevaan viranomaisen
päätökseen.
›› www.mol.fi
›› www.sktl.net

Asioissa, jotka asiakas itse panee vireille,
viranomainen voi huolehtia tulkitsemisesta
ja kääntämisestä asian selvittämiseksi tai
asiakkaan oikeuksien turvaamiseksi.

vanhenevalle väestölle että kehittyvälle teollisuudelle.
Useat maahanmuuttajat ovat työllistyneet yrittäjiksi.
Suomen perustuslaissa turvataan vapaus harjoittaa
elinkeinoa. Elinkeinolaissa on tarkemmat määräykset
esimerkiksi eri aloilla tarvittavista luvista ja vaadittavasta koulutuksesta.
Maahanmuuttajan on syytä selvittää lupamääräykset ja muut yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät seikat ennen yrityksen perustamista tai itsenäisen ammatinharjoittamisen aloittamista. Yrittäjäksi aikovan täytyy tehdä yrityksestään ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.
Neuvontaa, koulutusta ja tietoa esimerkiksi rahoituksesta ja tuista antavat TE-keskukset ja uusyrityskeskukset. Näissä neuvontapisteissä yrittäjäksi aikova voi
myös testauttaa yritysideansa maksutta.
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TE-toimistot antavat neuvoja mm. yrittäjiksi aikoville järjestettävästä koulutuksesta ja myöntävät starttirahoja. Starttirahalla autetaan ihmisiä työllistämään
itsensä. Samalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä. Lisäksi turvataan yrittäjän toimeentulo sinä
aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.
Starttiraha on aloittavan yrittäjän tuki, eikä sitä
voida myöntää, jos yritystoiminta on jo alkanut. Yrityksen toimialaa koskevia rajoituksia ei ole.

””

Verovaroilla kustannetaan

›› www.te-keskus.fi

kansainvälisesti korkealaatuiset

›› www.mol.fi

palvelut, esimerkiksi lasten hoito.

›› www.tekes.fi
›› www.prh.fi
›› www.yrityssuomi.fi

Veroilla maksetaan yhteiset palvelut

Moniin Euroopan maihin verrattuna Suomessa on
melko korkea verotaso. Verovaroilla kustannetaan kansainvälisesti korkealaatuiset palvelut, esimerkiksi terveydenhuolto, koulutus ja turvallisuus sekä lasten ja
iäkkäiden hoito.
Suomen verotuskäytäntö, EU-säännöt ja tärkeät
yksityiskohdat, esimerkiksi ulkomailla olevan omaisuuden ja pääomatulojen hoitaminen, kannattaa selvittää hyvissä ajoin.
Tuloista maksetaan veroa valtiolle ja asuinkunnalle
henkilökohtaisen veroprosentin mukaisesti. Suomeen
töihin tuleva saa verotoimistosta verokortin, jota työnantaja tarvitsee voidakseen pidättää veron palkasta.
• Ennen muuttoa:
Suomeen tulijan on hyvä ilmoittaa suunnitelmistaan
lähtömaan viranomaisille ennen muuttoa.
Uuden osoitteen ilmoittaminen varmistaa asioiden
mukavan sujumisen.
• Töissä Suomessa alle puolen vuoden ajan:
Jos oleskelu Suomessa kestää korkeintaan kuusi
kuukautta, työnantaja pidättää palkasta lähdeveroa

35 %. Ennen veron perimistä voidaan yleensä vähentää 17 euroa päivässä. Tämän vähennyksen saivat
aiemmin vain opiskelijat ja harjoittelijat, mutta nyt
vähennyksen saavat kaikki iästä riippumatta. Lähdevero on lopullinen vero eikä työntekijä anna veroilmoitusta Suomeen.
• Työ jatkuu yli puoli vuotta:
Jos oleskelu Suomessa kestää yli kuusi kuukautta,
verotus hoidetaan samalla tavoin kuin suomalaisillakin. Muuttajan kannattaa ensimmäiseksi asioida
maistraatissa, joka myöntää hänelle suomalaisen henkilötunnuksen. Sen jälkeen verotoimisto
antaa hänelle verokortin, jonka mukaan työnantaja
pidättää veron palkasta. Veroa maksetaan kaikista
tuloista, Suomessa ja muissa maissa ansaituista.
Suomen verotoimistot opastavat maahanmuuttajaa kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa. Neuvoja on saatavissa myös puhelimitse verohallinnon palvelunumeroista.
Ajantasaiset yhteystiedot sekä muuttajalle hyödyllisiä tietoja ja ohjeita löytyy verohallinnon internetsivuilta.
›› www.vero.fi

Suomeen Työhön
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Mitä lupia Suomeen
muuttaja tarvitsee

›› Mistä muutat? Mitä aiot Suomessa tehdä? Kenen
kanssa muutat? Nämä asiat vaikuttavat siihen, millaisia lupia tarvitset.
Suomen ulkomaalaislaissa määritellään maahamme
muuttajan oikeudet ja velvollisuudet. Laissa määritellään myös, millaiset oleskelun ja työnteon mahdollisuudet Suomeen eri alueilta ja eri syistä tulevilla muuttajilla on.

maiden kansalaiset rekisteröivät oleskelunsa Suomessa
heitä koskevien säännösten mukaisesti.
Säännöistä on kuitenkin monia poikkeuksia. Uusimmat säännökset kannattaa tarkistaa internetistä.
›› www.mol.fi/finnwork
›› www.migri.fi

Euroopan unionin kansalaisten työnteko
Suomeen tulevan työnteko

Kun ulkomaalainen aikoo tehdä työtä Suomessa, hän
tarvitsee yleensä joko oleskeluluvan tai työntekijän
oleskeluluvan. Jos tulija aikoo harjoittaa Suomessa itsenäistä elinkeinoa tai ammattia, hänen täytyy yleensä
hakea elinkeinonharjoittajan oleskelulupa. EU-/ETA-

Euroopan unionin jäsenvaltioita ovat Suomen lisäksi
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Tanska,
Unkari ja Viro.
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EU/ETA-kansalaisilla

on oikeus liikkua vapaasti
Euroopan talousalueella.

EU-kansalaisilla on oikeus liikkua vapaasti Euroopan talousalueella. EU-kansalaisiin rinnastetaan ETAmaiden – Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin –
kansalaiset. EU-maalla tarkoitetaan jatkossa sekä EUmaita että ETA-maita.
Vapaan liikkumisen edellytyksenä on omilla
varoilla toimeentuleminen tai työpaikka. Pohjoismaiden kansalaiset voivat kuitenkin vapaasti liikkua ja
tehdä työtä yhteisillä pohjoismaisilla työmarkkinoilla
(ks. s. 23). Liikkumisvapaus koskee myös EU-kansalaisen ja hänen avio- ja avopuolisonsa perheenjäseniä,
jotka eivät ole EU-maiden kansalaisia. Tällainen perheenjäsen saa liikkua vapaasti kuitenkin vain perheeseensä kuuluvan EU-kansalaisen kanssa, ei itsenäisesti. Tällöin perheenjäseniksi lasketaan lapset, jotka

ovat alle 21-vuotiaita tai huollettavia, sekä huollettavat vanhemmat.
EU-kansalaisen täytyy voida todistaa henkilöllisyytensä voimassaolevalla passilla tai henkilöllisyys
todistuksella.
Jos perheenjäsen ei ole EU-kansalainen, hänen maahantulonsa edellytyksenä on voimassa oleva matkustusasiakirja ja tarvittaessa viisumi.
EU-maan kansalainen saa oleskella tai hakea työtä
Suomessa kolmen kuukauden ajan rekisteröimättä
oleskeluoikeuttaan.
Oleskeluoikeus rekisteröidään poliisilaitoksella silloin, kun
• Suomeen tulija sijoittuu työhön tai toimii
itsenäisenä ammatinharjoittajana
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• hänellä on riittävästi varoja ja
tarvittaessa sairausvakuutus tai

• hänet on hyväksytty opiskelijaksi ja
hänellä on riittävästi varoja.
Myös EU-kansalaisen perheenjäsen rekisteröidään, jos
oleskelun edellytykset täyttyvät. Jos perheenjäsen ei
itse ole EU-kansalainen, hänelle myönnetään edellytysten täyttyessä oleskelukortti.
Viiden vuoden Suomessa asumisen jälkeen EU-kansalainen ja hänen perheenjäsenensä saa oikeuden pysyvään oleskeluun. EU-kansalainen saa halutessaan todistuksen pysyvästä oleskeluoikeudesta. Perheenjäsenelle,
joka itse ei ole EU-kansalainen, myönnetään hakemuksesta pysyvä oleskelukortti.
Pohjoismaalaiset

Yhteispohjoismaisen työmarkkinasopimuksen mukaisesti Pohjoismaiden kansalaiset voivat vapaasti muuttaa ja tehdä työtä toisessa Pohjoismaassa. Kun muun
Pohjoismaan kansalainen muuttaa Suomeen, hänen
tulee rekisteröityä asuinpaikkakuntansa maistraatissa.
›› www.HalloNorden.org
›› www.maistraatti.fi

EU:n ulkopuolelta tulevien työnteko

Ulkomaalaiset työntekijät tarvitsevat lähtökohtaisesti
Suomessa työskentelyä varten työntekijän oleskeluluvan. (Tämä ei siis koske EU-kansalaisia ja heihin rinnastettavia tulijoita.) Se voidaan myöntää sekä tilapäisen
että jatkuvaluonteisen työnteon perusteella.
Työntekijän oleskelulupaa myönnettäessä otetaan
huomioon työmarkkinoilla olevan työvoiman saatavuus.
Lisäksi pyritään varmistamaan, ettei työmarkkinoilla jo
olevien työllistyminen esty. Työehtojen tulee vastata
Suomessa sovellettavaa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia silloinkin, kun työnantaja ei ole suomalainen.

””

Työntekijän oleskelulupa

myönnetään yleensä
tietylle ammattialalle.

Työ- ja elinkeinotoimisto harkitsee luvan työvoimapoliittiset edellytykset.
Työntekijän oleskelulupa myönnetään yleensä tietylle
ammattialalle. Työntekijä voi vaihtaa työpaikkaa sillä
ammattialalla, jolle hänen työlupansa on myönnetty.
Luvan myöntää Maahanmuuttovirasto tai kihlakunnan poliisilaitos, joka tutkii, että ulkomaalaislaissa mainitut yleiset edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle
täyttyvät.
Oikeus työntekoon muilla perusteilla

Ulkomaalaisella on rajoittamaton työnteko-oikeus
Suomessa, jos hän on saanut:
• jatkuvan tai pysyvän oleskeluluvan jonkin
muun seikan kuin työnteon perusteella
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• oleskeluluvan perhesiteen perusteella
• tilapäisen oleskeluluvan joko tilapäisen
suojelun tai muun humanitaarisen
maahanmuuton perusteella
• määräaikaisen oleskeluluvan Suomeen sillä
perusteella, että hän toimii esimerkiksi
ammattilaisurheilijana tai -valmentajana,
uskonnollisen tai aatteellisen yhteisön
palveluksessa tai ammattimaisesti tieteen,
kulttuurin tai taiteen alalla, yrityksen yli- tai
keskijohdossa taikka erityisosaamista vaativissa
asiantuntijatehtävissä tai ammattimaisesti
joukkoviestinnän alalla. Voidakseen työskennellä
jollakin muulla alalla hän kuitenkin tarvitsee
pääsääntöisesti työntekijän oleskeluluvan.
Ulkomaalaisella on rajoitettu työnteko-oikeus Suomessa, jos hän on
• saanut oleskeluluvan opiskelua varten
• saanut oleskeluluvan erilaisia opetus-,
luennointi- ja tutkijantehtäviä varten (tällä
luvalla hän saa työskennellä rajoitetusti
enintään yhden vuoden ajan)
• on saapunut Suomeen esimerkiksi jonkin
laitteen toimitussopimukseen liittyvän työn
(kuten laitteen asennuksen tai sen käyttöön
tarvittavan koulutuksen antamisen) vuoksi
ja työ kestää korkeintaan kuusi kuukautta
• osallistuu valtioiden välisen sopimuksen
mukaiseen toimintaan (esim. Australian
kansalaisille tarkoitettu työloma), EU:n tukemien
oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen ohjelmiin,
kansainväliseen työleiritoimintaan tai muuhun
vastaavaan työhön tai työharjoitteluun,
joka kestää enintään yhden vuoden.
Työnteko ilman oleskelulupaa

Tietyissä tilanteissa ulkomaalainen voi tehdä Suomessa
ansiotyötä ilman oleskelulupaa. Voimassa oleva viisumi

Oleskeluluvat
Suomeen muuttavan tulee hakea oleskelulupaa ensisijaisesti kotimaassaan olevasta
Suomen edustustosta tai Suomea edustavan
Schengen-maan edustustosta. Lupaa
hakee muuttaja tai hänen työnantajansa.
Poikkeustapauksissa oleskelulupaa voidaan
hakea myös Suomessa.
Oleskelulupa on joko määräaikainen tai
pysyvä. Määräaikainen oleskelulupa voi olla
joko tilapäinen tai jatkuva.
Ensimmäinen lupa on yleensä vuoden
mittainen, ellei lupaa nimenomaisesti haeta
lyhyemmäksi ajaksi. Henkilö, jolla on jatkuva
oleskelulupa, voi saada siihen jatkoa enintään
kolme vuotta kerrallaan.
Kun tulija on saanut tilapäisen oleskeluluvan työntekoa tai elinkeinon harjoittamista
varten, hänen lupaansa voidaan jatkaa
tilapäisenä enintään vuodeksi kerrallaan.
Kahden vuoden tilapäisen oleskelun jälkeen
oleskelulupa myönnetään jatkuvana, jos luvan
myöntämisen edellytykset ovat yhä voimassa.
Pysyvän oleskeluluvan voi saada, kun on
oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti neljä
vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla.

Suomeen Työhön

hänellä on kuitenkin oltava, jos hän tulee maasta, jonka
kanssa Suomella ei ole viisumivapaussopimusta.
Työntekijän oleskelulupaa eivät tarvitse:
• tulkit, opettajat, asiantuntijat tai urheilutuomarit,
jotka tekevät työtä kutsun tai sopimuksen
perusteella enintään kolme kuukautta
• ammatinharjoittajat tai urheilijat tai näiden
avustajat, jotka toimivat kutsun tai sopimuksen
perusteella enintään kolme kuukautta
• merimiehet, jotka toimivat aluksella, joka on
merkitty kauppa-alusluetteloon ulkomaan
liikenteessä toimivaksi tai joka liikennöi
pääasiassa ulkomaisten satamien välillä
• marjojen ja hedelmien poimijat, jotka ovat
töissä enintään kolme kuukautta
• toisessa EU/ETA-maassa toimivan yrityksen
vakituiset työntekijät, jotka suorittavat Suomessa
tilapäistä hankinta- tai alihankintatyötä.
Edellytyksenä on, että ulkomaalaisella
on toisessa maassa voimassaolevat
asianmukaiset oleskelu- ja työluvat.
›› www.migri.fi
›› www.mol.fi/finnwork

Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa

Elinkeinon- tai ammatinharjoittajalle myönnettävä oleskelulupa perustuu työ- ja elinkeinokeskuksen (TE-keskus) harkintaan siitä, onko elinkeinotoiminnalla mahdollisuudet olla kannattavaa. TE-keskus ratkaisee myös
sen, onko elinkeinotoiminnan perusteella myönnettävä
oleskelulupa tilapäinen vai jatkuva.
Ulkomaalaisen oleskelu Suomessa ei aina edellytä
elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa. Esimerkiksi osakeyhtiön toimitusjohtajalta vaadittava lupa on yleensä
työntekijän oleskelulupa. Lupatyyppi on syytä varmistaa lupaviranomaiselta.
Jokamiehenoikeuden nojalla tapahtuva luonnonvaraisten marjojen ja sienien poiminta tapahtuu yleensä
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muussa kuin palvelussuhteessa. Elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa ei kuitenkaan edellytetä, jos poiminta
tapahtuu viisumilla tai viisumivapaasti sallitun enimmäisoleskeluajan mukaisesti. Suomen edustustot antavat lisätietoja viisumin hakemisesta metsämarjojen ja
sienien poimintaa varten.
›› www.te-keskus.fi
›› formin.finland.fi

Oleskelulupa muuttajalle,
joka on suomalaista syntyperää

Tietyt ulkomaalaiset, joilla on suomalaiset sukujuuret tai muuten läheinen yhteys Suomeen, voivat saada
tämän taustansa perusteella oleskeluluvan Suomeen.
Luvan saamiseksi ei tarvita muita syitä kuten esimerkiksi työntekoa tai opiskelua.
Oleskeluluvan saamiseen vaikuttaa suomalaisten
sukujuurien vahvuus ja läheisyys. Jos sukujuuret ovat
useampien sukupolvien takana, oleskelulupaa ei voi
täällä perusteella saada. Suomalaisten sukujuurien tai
Suomeen läheisen yhteyden perusteella oleskeluluvan
voivat saada:
• entiset Suomen kansalaiset
• henkilöt, joilla on muu suomalainen
syntyperä (jompikumpi vanhemmista
tai yksi isovanhemmista on ollut
syntyperäinen Suomen kansalainen)
• entisen Neuvostoliiton alueelta
peräisin olevat inkerinsuomalaiset
edellyttäen, että tulija itse, toinen
hänen vanhemmistaan tai ainakin kaksi
hänen isovanhemmistaan on tai on ollut
merkittynä asiakirjoihin kansallisuudeltaan
suomalaiseksi. Muut oleskeluluvan
saamisen edellytykset koskevat
ilmoittautumista paluumuuttajaksi Suomen
edustustoon, paluumuuttovalmennusta,
kielitaitoa ja asuntoa Suomessa.
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Kun suomalaista syntyperää olevalle henkilölle on
myönnetty jatkuva tai pysyvä oleskelulupa, hänen perheenjäsenelleen myönnetään jatkuva oleskelulupa.
Oleskelulupaa on yleensä haettava ennen Suomeen
tuloa. Hakemuksen yhteydessä hakijan on esitettävä
todistukset suomalaisesta syntyperästään.
›› www.migri.fi
›› www.mol.fi
›› www.poliisi.fi
›› formin.finland.fi

Rekisteröinti Suomen
väestötietojärjestelmään

Väestötietojärjestelmästä vastaavat Suomessa maistraatit ja Väestörekisterikeskus.
Ulkomaalaisen on rekisteröitävä tietonsa väestötietojärjestelmään asuinpaikkansa maistraatissa, jos
hänen asumisensa Suomessa on tarkoitus kestää tai
se on jo kestänyt vähintään vuoden.
Väestötietojärjestelmään rekisteröidylle annetaan
oma henkilötunnus ja hänen tietonsa välitetään Kansaneläkelaitokselle ja useille viranomaisille. Rekisteröity saa mm. terveydenhoidossa tarvittavan Kela-kortin Kansaneläkelaitoksen toimistosta. Myös lyhytaikaisesti Suomessa asuva ulkomaalainen voi saada henkilötunnuksen, mikäli hän tarvitsee sitä esimerkiksi työnteon takia. Hänelle ei kuitenkaan rekisteröidä kotikuntaa Suomessa eikä hänellä siten välttämättä ole samoja
oikeuksia kuin Suomessa vakinaisesti asuvilla.
Suomeen vakinaisesti asumaan muuttavan täytyy
tehdä kirjallinen muuttoilmoitus maistraatille viimeistään viikon kuluttua muutosta.
Toisesta Pohjoismaasta Suomeen muuttavan rekisteröitymismenettely on uudistunut siten, että henkilön rekisteröitymistä varten tarvittavat tiedot siirretään
suoraan Pohjoismaiden viranomaisten kesken. Toisesta
Pohjoismaasta muuttavan ei siis enää tarvitse rekisteröityessään toimittaa maistraatille yhteispohjoismaista

””

Ulkomaalaisen on

rekisteröitävä tietonsa
väestötietojärjestelmään
asuinpaikkansa maistraatissa,
jos hänen asumisensa Suomessa
on tarkoitus kestää tai se on
jo kestänyt vähintään vuoden.

muuttokirjaa. Sähköiseen tiedonsiirtoon siirtymisen jälkeen myös toisesta Pohjoismaasta muuttavan ulkomaalaisen täytyy kuitenkin käydä henkilökohtaisesti maistraatissa ja todistaa siellä henkilöllisyytensä voimassa
olevalla passilla tai virallisella henkilötodistuksella.

Suomeen Työhön

Ulkomailta palaavan Suomen kansalaisen ei tarvitse ilmoittautua maistraatissa, mikäli hänen tietonsa
eivät ole muuttuneet. Jos häntä ei ole rekisteröity Suomen järjestelmään tai hänen tietonsa ovat muuttuneet,
hänen täytyy ilmoittaa tietonsa väestötietojärjestelmää
varten asuinpaikkansa maistraatissa.
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evätä, vaikka laissa säädetyt edellytykset täyttyisivätkin.
Lisätietoja Suomen kansalaisuuden hakemisesta ja
kansalaistamisen edellytyksistä on Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla.
›› www.migri.fi

›› www.maistraatti.fi
›› www.suomi-seura.fi

Monikansalaisuus hyväksytään

›› www.HalloNorden.org

Suomen lainsäädäntö hyväksyy monikansalaisuuden
(kaksoiskansalaisuus). Suomalainen ei menetä Suomen kansalaisuutta, kun hän saa toisen valtion kansalaisuuden. Myöskään ulkomaalaisen ei tarvitse Suomen lainsäädännön mukaan luopua nykyisestä kansalaisuudestaan saadessaan Suomen kansalaisuuden. Eri
valtiot suhtautuvat kuitenkin eri tavoin monikansalaisuuteen. Jotta kansalaisuutta hakeva ei tahtomattaan
menetä nykyistä kansalaisuuttaan, hänen on syytä selvittää etukäteen toisen valtion suhtautuminen monikansalaisuuteen.

Kansalaisuuden hakeminen
ja kaksoiskansalaisuus

Suomen kansalaisuudesta säädetään 1.6.2003 voimaan tulleessa kansalaisuuslaissa. Suomen kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään mm. Suomen perustuslaissa.
Tietyt henkilöryhmät voivat saada Suomen kansalaisuuden ilmoituksen perusteella. Näihin kuuluvat esimerkiksi entiset Suomen kansalaiset.
Kun ulkomaan kansalainen hakee Suomen kansalaisuutta, hänen tulee jättää kansalaisuushakemuksensa
kotikuntansa poliisilaitokselle.
Hakijalle myönnetään Suomen kansalaisuus, jos
• hän on täyttänyt 18 vuotta tai
avioitunut sitä ennen
• hän on asunut Suomessa riittävän kauan
ennen hakemuksen tekemistä
• hän ei ole syyllistynyt rangaistavaan tekoon,
eikä häntä ole määrätty lähestymiskieltoon
• hän ei ole laiminlyönyt elatusvelvollisuuttaan
tai julkisoikeudellisia maksuvelvoitteitaan
• hän pystyy luotettavasti selvittämään,
miten saa toimeentulonsa
• hän osaa suomen tai ruotsin kieltä tyydyttävästi
tai hänellä on suomalaisen viittomakielen taito.
Kansalaisuus voidaan myöntää, vaikka kaikki edellytykset eivät täyttyisikään. Toisaalta kansalaisuus voidaan

Muuttotavarat

Vapaa liikkuvuus on työntekijöiden ja heidän perheittensä perusoikeus EU-maissa. Suomeen toisesta EUmaasta muuttavan muuttotavarat ovat tullittomia. Myös
EU:n ulkopuolelta muuttavan henkilökohtainen omaisuus eli muuttotavarat ovat tullittomia ja arvonlisäverottomia. Tullittomuus ei koske ammattikäyttöön tulevia esineitä.
Muuttotavaroita koskevat tullimääräykset on hyvä
selvittää ajoissa ennen muuttoa. Esimerkiksi ajoneuvojen ja lemmikkieläinten maahantuontiin liittyy erillisiä säädöksiä.
Tarkempia tietoja saat tullineuvonnasta.
Tiedot lemmikkieläinten maahantuonnista löytyvät
verkkosivustolta www.evira.fi.
›› www.tulli.fi
›› www.evira.fi
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Uusille tiedon väylille
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Opiskelun mahdollisuudet
›› Suomen koulujärjestelmään kuuluvat esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja
aikuiskoulutus (myös lisäkoulutus) sekä korkeakoulutus
(ammattikorkeakoulut ja yliopistot). Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus
alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta,
ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu
tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10
vuotta. Lisäksi lapsella on oppivelvollisuuden alkamista
edeltävänä vuotena oikeus saada esiopetusta.
Perusopetus sekä sen edellyttämät oppikirjat ja
muut oppimateriaalit ovat maksuttomia, samoin kouluateriat ja kouluterveydenhoito.
Perusopetuksen jälkeen useimmat oppilaat siirtyvät
joko ammattioppilaitokseen tai täydentämään yleissivistävää koulutustaan lukiossa. Lukion jälkeen suoritetaan ylioppilastutkinto. Lukiokoulutus ja ammatillinen
perustutkinto antavat kelpoisuuden pyrkiä korkeakouluihin. Perusopetusvaihe ja lukiokoulutus voidaan suorittaa myös aikuisena aikuislukiossa.
Lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja opiskelu ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa on maksutonta.
Tietoa Suomen koulutusjärjestelmästä, korkeakouluista ja ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista
antavat TE-toimistojen tietopalvelut sekä lukuisat internetsivustot. Pääsyvaatimuksista ja tarjolla olevasta opetuksesta antaa tietoja ja opastusta myös Kansainvälisen
henkilövaihdon ja yhteistyön keskus Cimo.

Suomen kieltä opiskellaan
monin tavoin
Suomessa on vapaan sivistystyön
oppilaitoksia: kansanopistoja, kesäyliopistoja
ja kansalaisopistoja, joissa on laaja
koulutustarjonta. Näissä oppilaitoksissa
järjestetään myös paljon kielen opetusta
maahanmuuttajille. Opiskelumaksut ovat
näissä oppilaitoksissa kohtuulliset.
Korkeakouluissa ja eräissä muissakin
oppilaitoksissa järjestetään myös englanninkielistä opetusta ja jonkun verran opetusta
muilla kielillä.
Tietoa kielenopetuksen vaihtoehdoista
antavat mm. kuntien maahanmuuttoyksiköt.
›› www.oph.fi
›› www.opintoluotsi.fi
›› www.infopankki.fi

Opetushallituksen sivuilla www.oph.fi ja
www.edu.fi on tietoa Suomen koulutusjärjestelmästä ja maahanmuuttajien koulutuksesta.

oppilaitoksissa ja korkeakouluissa sekä niihin rinnastettavissa oppilaitoksissa. Joskus opiskelijat tekevät
opiskelun ohella osa-aikaista työtä.
Tietoa Suomeen muuttaneiden henkilöiden opintososiaalisista etuuksista antaa Kelan opintotukikeskus.
›› www.oph.fi
›› www.kela.fi/opintotuki
›› www.opintoluotsi.fi

Opintotuki

Suomessa koulutuksen aikaista toimeentuloa voi rahoittaa opintotuella, jos opintojen rahoitus ei ole vanhempien velvollisuus tai opiskelijan toimeentuloa ei ole turvattu muulla tavoin. Opintotuki sisältää opintorahan,
asumislisän ja opintolainan valtiontakauksen. Opintotukea myönnetään perusopetuksen jälkeistä, vähintään kahdeksan viikkoa kestävää, päätoimista opiskelua varten lukioissa, kansanopistoissa, ammatillisissa

›› www.mol.fi

Kansainvälinen harjoittelu

Kansainvälisen henkilövaihdon ja yhteistyön keskus
Cimo koordinoi erilaisia harjoitteluohjelmia, joiden
tavoitteena on tukea oman alan opintoja. Lisätietoja
verkkosivuilta.
›› www.cimo.fi
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Elämä Suomessa:
käytännön ohjeita
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Suomen sosiaaliturva
›› Elämää Suomessa turvataan julkisin sosiaali- ja terveyspalveluin sekä sosiaaliturvaetuuksin. Sosiaaliturva
rahoitetaan verotuksessa kerättävin varoin ja sosiaalivakuutusmaksuin sekä valtion kunnille maksamin valtionosuuksin.
Terveydenhuollon palveluista ja sosiaalipalveluista
vastaavat kunnat. Kansaneläkelaitos (Kela) huolehtii
Suomessa asuvien perusturvasta eri elämäntilanteissa.
Kelan asiakkaita ovat Suomessa asuvat tai työskentelevät sekä sellaiset ulkomailla oleskelevat henkilöt,
jotka kuuluvat Suomen sosiaaliturvan piiriin esimerkiksi päätoimisina opiskelijoina. Eri puolilla maata on
256 Kelan toimistoa.
Kelan hoitamia sosiaaliturvaetuuksia

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

kansaneläkkeet
perhe-eläkkeet
vammaisten tuet
sairausvakuutusetuudet (sairausajan
päiväraha, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha
ja sairaanhoitokorvaukset)
kuntoutus
työttömän perusturva
lastenhoidon tuki, lapsilisät ja äitiysavustus
opintotuki
asumistuki
sotilasavustus
maahanmuuttajan erityistuki

Kaikkiaan Kelan maksamia etuuksia ja niiden osia on
yhteensä lähes sata. Päästäkseen Kelan etuuksien piiriin Suomeen muuttavan täytyy ilmoittautua Kelan toimistoon ja täyttää siellä hakemuslomake Y 77. Hakemuksen perusteella muuttajalle annetaan päätös sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta sekä Kela-kortti, jos
muuttaja kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.
Työeläkkeistä huolehtivat yksityiset eläkevakuutuslaitokset ja työeläkejärjestelmän yhteistyöelin Eläketurvakeskus. Tapaturmavakuutusasioista huolehtivat

yksityiset vakuutuslaitokset sekä yleisorganisaationa
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto.
EU/ETA-maiden kansalaisen sosiaaliturva

EU:n lainsäädännössä määritellään, minkä valtion sosiaaliturvan piiriin työntekijä kulloinkin kuuluu. Kerrallaan voi kuulua vain yhden jäsenvaltion lainsäädännön
piiriin ja pääsääntöisesti tämä on maa, jossa henkilö
työskentelee. Suomeen työhön tuleva kuuluu näin ollen
yleensä Suomen sosiaaliturvaan, vaikka hän ei asuisikaan Suomessa. Oikeus eräisiin asumiseen perustuviin
etuuksiin kuitenkin edellyttää, että henkilö työskentelee tai harjoittaa yritystoimintaa Suomessa vähintään
neljän kuukauden ajan.
Suomeen muuttajan kannattaa myös tarkistaa oma
tilanteensa ennen maahantuloa lähtömaan viranomaisilta.
›› www.stm.fi
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Asumiseen perustuva
sosiaaliturvalainsäädäntö

Jos henkilö muuttaa Suomeen muusta kuin EU/ETAmaasta, asumiseen perustuvaan sosiaaliturvaan eli pääasiassa Kelan hoitaman sosiaaliturvan piiriin kuuluminen ratkaistaan Suomessa asumisen perusteella. Suomessa vakinaisesti asuvana pidetään henkilöä, jolla on
täällä varsinainen asunto ja koti ja joka jatkuvasti pääasiallisesti oleskelee täällä. Lisäksi hänellä tulee pääsääntöisesti olla yhden vuoden oleskeluun oikeuttava
oleskelulupa, silloin kun sellainen lupa ulkomaalaislain
perusteella vaaditaan. Suomeen muuttavan henkilön
asumisen vakinaisuutta osoittaa muun muassa aikaisempi vakinainen asuminen Suomessa tai että hän on
Suomessa asuvan henkilön perheenjäsen tai että hänellä
on vähintään kahden vuoden työsopimus Suomessa tehtävää työtä varten.

””

Suomessa vakinaisesti

asuvana pidetään henkilöä,

›› www. kela.fi

jolla on täällä varsinainen
asunto ja koti ja joka jatkuvasti

Suomen työttömyysturva

Työttömän työnhakijan perustoimeentulo turvataan
Suomessa työttömyyspäivärahalla ja työmarkkinatuella. Työttömyysetuuteen on pääsääntöisesti oikeutettu
17–64 -vuotias Suomessa asuva työtön, joka on ilmoittautunut työnhakijaksi. Hänen tulee olla työkykyinen
ja työmarkkinoiden käytettävissä sekä hakea kokoaikatyötä. Työttömyysturvalaki määrittelee etuuden saamisen tarkat ehdot.
Työttömyyspäivärahaa maksetaan työmarkkinoilla
vakiintuneesti olleelle eli työssäoloehdon täyttävälle
henkilölle joko ansiopäivärahana, jonka maksaa työttömyyskassa, tai peruspäivärahana, jonka maksaa Kansaneläkelaitos (Kela). Ansiopäivärahaa voivat saada
vain työttömyyskassan jäsenet. Työttömyyspäivärahaa
maksetaan enintään 500 päivältä.
Työmarkkinatukea maksetaan työnhakijalle, joka
ei ole ollut vakiintuneesti työmarkkinoilla tai joka on
jo saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan. Lisäksi

pääasiallisesti oleskelee täällä.

työmarkkinatuen maksamisen edellytyksenä on taloudellisen tuen tarve. Tuen määrään vaikuttavat kaikki
omat ja puolison tulot. Työmarkkinatuen maksaa
Kela.
Työttömyysturva Pohjoismaista tai muista
EU/ETA-maista Suomeen muutettaessa

Kun Suomeen tuleva työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja on kuulunut EU/ETA-maan työttömyysvakuutuksen piiriin, häneen sovelletaan EU:n lainsäädäntöä. Jos tällainen työntekijä on ennen työttömäksi jäämistään työskennellyt Suomessa vähintään neljä viikkoa, hän voi lukea työttömyyspäivärahan työssäoloehtoon myös muissa maissa ansaittuja vakuutus- ja työskentelykausia. Pohjoismaisen
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sosiaaliturvasopimuksen perusteella neljän viikon
työskentelykautta ei vaadita, jos Pohjoismaasta muuttava on edellisen viiden vuoden aikana kuulunut Suomen työttömyysturvalainsäädännön piiriin tai saanut
Suomessa työttömyysetuuksia.
Työmarkkinatuki kotoutumistukena

Työttömällä maahanmuuttajalla voidaan maksaa työmarkkinatuki kotoutumistukena, jos hakijalla on rajoittamaton oikeus ansiotyöhön Suomessa ja hän on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Lisäksi hakijalla täytyy olla kotoutumissuunnitelma, jota hän on sitoutunut noudattamaan. Hakijan
tulee myös olla taloudellisen tuen tarpeessa ja täyttää
työmarkkinatuen saamisen edellytykset.
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Maahanmuuttajalle, joka on oikeutettu kotoutumissuunnitelmaan, ei voida maksaa työmarkkinatukea muutoin kuin kotoutumistukena. Kotoutumistukena työmarkkinatukea voidaan maksaa enintään
kolmen vuoden ajan siitä, kun maahanmuuttaja on
ensimmäisen kerran merkitty kotikunnan väestötieto
järjestelmään. Erityistapauksissa tuen maksamista voidaan jatkaa kahdella vuodella. Kotoutumistuen maksaa Kela.
›› www.stm.fi
›› www.mol.fi
›› www.kela.fi
›› www.tyj.fi
›› www.etk.fi

34

Suomeen Työhön

Terveyspalvelut ja sairausvakuutus

Kaikilla Suomessa asuvilla on oikeus perusterveydenhuoltoon ja sairaalapalveluihin. Terveydenhuollon palveluista vastaavat kunnat, jotka tuottavat palvelut itse
tai ostavat ne muilta. Kuntien järjestämiä terveydenhuollon palveluita ovat:
• terveysneuvonta ja
terveystarkastukset
• sairaanhoito
• kuntoutus
• mielenterveyspalvelut
• sairaankuljetus
• hammashoito
• neuvolapalvelut
• koululaisten ja opiskelijoiden
terveydenhuolto
• työterveyshuolto
• seulonta- ja joukkotarkastukset
Työpaikoilla on usein oma työterveyshuolto, jota yrityksen työntekijät käyttävät sairaustapauksissa.
Sairauspäiväraha ja kuntoutusraha turvaavat sairauden tai kuntoutuksen aikaisen toimeentulon. Niitä
haetaan Kelasta.
Suomessa vakinaisesti asuvat ovat sairausvakuutettuja ja he saavat sairausvakuutuskortin eli Kela-kortin.
Sairausvakuutettuja ovat lisäksi kaikki Suomessa työskentelevät työntekijät ja yrittäjät, joiden työskentely tai
yritystoiminta kestää vähintään neljä kuukautta. Sairausvakuutus korvaa osan lääkärin määräämistä lääkkeistä sekä yksityislääkärin palkkioista, tutkimusista
ja hoidoista. Korvaukset maksaa Kela. Suomeen tilapäisesti muuttavan kannattaa hankkia eurooppalainen sairausvakuutuskortti.
Äitiyden ja isyyden johdosta maksetaan sairausvakuutuksesta äidille äitiys- ja vanhempainrahaa ja isälle
isyys- ja vanhempainrahaa.
›› www.kela.fi

””

Suomessa asuvasta

alle 17-vuotiaasta lapsesta
maksetaan lapsilisää, jota
haetaan Kelan toimistosta.
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Perheen tuet

Suomessa asuvasta alle 17-vuotiaasta lapsesta maksetaan lapsilisää, jota haetaan Kelan toimistosta.
Lapsen äidillä on oikeus saada äitiysavustusta. Raskaana olevat naiset käyvät säännöllisesti äitiysneuvolassa terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotoilla.
Neuvolan palvelut ovat maksuttomia.
Naiset käyvät Suomessa yleisesti töissä kodin ulkopuolella, joten lastenhoitoa varten on järjestetty kunnallinen päivähoito ja sen vaihtoehtona kotihoidontuki.
Tietoa hoitopaikoista ja tukiehdoista antavat kuntien
sosiaalitoimistot, Kela ja sosiaali- ja terveysministeriö.
Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää

• Työeläke (ansioeläke) ansaitaan omalla työllä.
Eläkkeen määrään vaikuttavat vuosiansiot
ja eläkkeen karttumisprosentti, joka on
18–52-vuotiailla 1,5 %, mutta vanhemmilla
työntekijöillä korkeampi. Eläkettä karttuu
myös eräiltä palkattomilta ajoilta.
• Kansaneläke turvaa eläkepäivien
vähimmäistoimeentulon niille, joilla ei ole
työeläkettä tai joiden työeläke on pieni. Eläke
karttuu Suomessa asumisen perusteella.

””

Kansaneläke turvaa

eläkepäivien vähimmäis
toimeentulon niille, joilla
ei ole työeläkettä tai joiden

Lisätietoja eläkejärjestelmistä sekä eläkkeiden määräytymisestä ja määristä antavat Kela ja Eläketurvakeskus sekä eläkevakuutuslaitokset. Työeläkelaitoksissa ja Kelan toimistoissa neuvotaan eläkkeen hakijaa henkilökohtaisesti.
›› www.kela.fi
›› www.etk.fi
›› www.tyoelake.fi

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen henkilön ja perheen välttämätöntä toimeentuloa turvaava etuus,
jonka voi myöntää asuin- tai oleskelukunta. Suomen

työeläke on pieni.

lainsäädännön mukaan yksilöllä on vastuu omasta sekä
puolisonsa ja alaikäisten lastensa elatuksesta.
Oikeus saada toimeentulotukea voi syntyä vasta silloin, kun henkilö ei voi turvata toimeentuloaan omilla
tuloillaan, ansiotyöllä, yrittäjätoiminnalla tai muiden
toimeentuloa turvaavien etuuksien avulla tai muulla
tavalla.
›› www.kunnat.net
›› www.stm.fi
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Löytämisen iloa!

Tärkeitä yhteystietoja
Ajokortti
Poliisi
www.poliisi.fi
Ajoneuvon katsastus ja rekisteröinti
Ajoneuvohallintokeskus
www.ake.fi
Ammatillinen järjestäytyminen
Akava
www.akava.fi
Suomen Ammattiliittojen
keskusjärjestö SAK
www.sak.fi
Toimihenkilö-keskusjärjestö STTK
www.sttk.fi
Asevelvollisuus
Pääesikunta
www.mil.fi
Asuminen
Ympäristöministeriö
www.ymparisto.fi
Suomen kunnat
www.kunnat.net
Vuokralaisten keskusliitto
www.vuokralaistenkeskusliitto.fi
Eläkeasiat
Eläketurvakeskus
www.etk.fi
Julkinen hallinto
Valtioneuvosto,
mm. ministeriöt
www.vn.fi
Julkishallinnon
verkkopalvelut
www.suomi.fi
Järjestöt ja yhdistykset
Kulttuurikeskus Caisa
www.caisa.fi
www.infopankki.fi
Koulunkäynti
Opetushallitus
www.oph.fi
Liikenne
VR (junat)
www.vr.fi
Matkahuolto (bussit)
www.matkahuolto.fi
Finnair
www.finnair.fi
Lupa-asiat
Maistraatti
www.maistraatti.fi
Poliisi
www.poliisi.fi
Sisäasianministeriö
www.intermin.fi

Maahanmuuttovirasto
www.migri.fi
Työ-ja elinkeinoministeriö
www.tem.fi
www.mol.fi/finnwork
Ulkoasiainministeriö
formin.finland.fi
Väestörekisterikeskus
www.vaestorekisterikeskus.fi
Kriisitilanteet
www.infopankki.fi/kriisitilanteet
Oikeusturva
Oikeusministeriö
www.om.fi
Vähemmistövaltuutettu
www.vahemmistovaltuutettu.fi
Opintotuki
Kansaneläkelaitoksen
(Kela) opintotukikeskus
www.kela.fi
Opiskelu ja tutkimus
Kansainvälisen henkilövaihdon
keskus CIMO
www.cimo.fi
www.studyinfinland.fi
Opetusministeriö
www.minedu.fi
www.opintoluotsi.fi
Suomen Akatemia
www.aka.fi/eracareers
Paluumuuttajat
Suomi-Seura ry
www.suomi-seura.fi
Pohjoismaiden ministerineuvosto
www.hallonorden.fi
Maahanmuuttovirasto
www.migri.fi
Suomen kielen opiskelu
www.infopankki.fi/suomen kieli
Opetusministeriö
www.opintoluotsi.fi
Kansalais- ja
työväenopistojen liitto ry
www.ktol.fi
Suomen kesäyliopistot
www.kesayliopistot.fi
Suomen kielen ja kulttuurin opinnot
ulkomaisissa yliopistoissa
www.cimo.fi
Talous- ja elinkeinoelämä
Työ- ja elinkeinoministeriö
www.tem.fi
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
www.etla.fi
Keskuskauppakamari
www.keskuskauppakamari.fi
Finpro
www.finpro.fi

Finnfacts
www.finnfacts.com
Tullimääräykset
Tullihallitus
www.tulli.fi
Tutkintojen tunnustaminen
Opetushallitus
www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen
sähköposti: recognition@oph.fi
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
www.teo.fi
Opetusministeriö
www.minedu.fi
Työnhaku
Työ- ja elinkeinotoimistot
www.mol.fi
Työnteko Suomessa
www.mol.fi/finnwork
Eures-palvelut
www.mol.fi/eures
Eurooppalainen ammatillisen
liikkuvuuden portaali
eures.europa.eu
Suurimpien sanomalehtien
työpaikkasivut, mm.
www.oikotie.fi
Työsuojelu
Sosiaali- ja terveysministeriö
www.stm.fi
Työsuojelupiirit
www.tyosuojelu.fi
Työttömyysturva
Kansaneläkelaitos
www.kela.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö
www.stm.fi
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
www.tyj.fi
Verotus
Verohallinto
www.vero.fi
Yleistietoa Suomesta
Matkailun edistämiskeskus
www.mek.fi
Discover Finland
finland.cimo.fi
Ulkoasiainministeriö – Virtual Finland
virtual.finland.fi
Yrittäminen
Työ- ja elinkeinoministeriö
www.tem.fi
Yritys-Suomi
www.yrityssuomi.fi
Patentti- ja rekisterihallitus
www.prh.fi
Contact Finland
www.contactfinland.com
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Muista!
Muista – ennen muuttoa
Ennakkoon valmistautuminen helpottaa muuton sujumista, uuteen maahan, työelämään ja tapoihin sopeutumista. Tietoa Suomen työelämästä, työpaikoista
ja tarvittavista luvista saat mm. seuraavilta verkko
sivuilta:
›› www.mol.fi/paikat
›› www.tem.fi
›› www.migri.fi
›› www.mol.fi/finnwork
›› eures.europa.eu

Infopankin sivuilla on tärkeää perustietoa maahanmuuttajille yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa
›› www.infopankki.fi

””

Kannattaa huolehtia ajoissa

Tietoja asumisesta Suomessa saat esim. kunnilta, päivälehdistä ja lukuisilta verkkosivuilta, esimerkiksi
›› www.kunnat.fi

Kannattaa huolehtia ajoissa siitä, että vaadittavat
luvat ja asiakirjat (passi, viisumi, oleskelulupa, työntekijän oleskelulupa) ovat kunnossa. Muista myös ottaa
mukaan viimeisimmät työ- ja opintotodistuksesi.
Jos olet työtön EU-työnhakija, sinun kannattaa tarkistaa mahdollisuutesi saada työttömyyspäivärahaa
kolmen kuukauden ajan työnhakua varten. Vakuutusja työskentelykausien todistamiseen tarvitset E301todistuksen, jonka saat oman maasi työvoimaviranomaisilta. Mukaan kannattaa ottaa myös eurooppalainen sairaanhoitokortti.
Lisätietoja saat mm. Suomen edustustoista, työ- ja
elinkeinotoimistojen Eures-neuvojilta ja tässä oppaassa
mainituilta verkkosivuilta.

siitä, että vaadittavat luvat
ja asiakirjat ovat kunnossa.
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Muista – kun olet tullut Suomeen
Rekisteröinti

Ilmoittaudu asuinpaikkasi maistraattiin. Ota mukaasi
passi ja voimassaoleva oleskelulupa. Muita rekisteröinnissä tarvittavia asiakirjoja ovat todistus mahdollisesta
avioliitosta sekä lasten syntymätodistukset. Täytä ja
allekirjoita maistraatissa lomake Ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoitus.
Tee myös virallinen muuttoilmoitus maistraattiin
aina muuttaessasi.
›› www.maistraatti.fi

Kela-kortti

Jos olet EU-kansalainen, voit oleskella ja työskennellä
Suomessa ilman lupaa kolme kuukautta, jonka jälkeen
sinun tulee rekisteröidä oleskeluoikeutesi paikkakuntasi poliisilaitoksella.

Hae asumisen perusteella myönnettävää oikeutta sosiaaliturvaan Kansaneläkelaitoksen eli Kelan toimistosta.
Jos päätös on myönteinen, Kela lähettää sinulle Kelakortin, jonka haltija siis kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

›› www.migri.fi
›› www.poliisi.fi

›› www.kela.fi

Työ- ja elinkeinotoimistoon
ilmoittautuminen

Verokortti

Jos olet työtön työnhakija tai muuten etsit työtä, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon ja varaa aika työvoimaneuvojalle. Ota mukaasi passi, mielellään suomeksi
käännetyt työ- ja opintotodistukset, CV ja muut työnhakuun vaikuttavat asiakirjat sekä maistraatista saamasi väestörekisteriote.
Kun sinulla on kotikunta ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, sinulle tehdään työ- ja elinkeinotoimistossa kotoutumissuunnitelma tai työhakusuunnitelma. Suunnitelmassa sovitaan mm. työnhausta, kielen opiskelusta ja tarvittaessa ammattitaidon päivittämisestä.
›› www.mol.fi

Hae verokorttia, jonka saat asuinpaikkakuntasi verotoimistosta.
›› www.vero.fi

Pankkitilin avaaminen

Suomessa palkat ja maksut hoidetaan sähköisesti.
Tarvitset pankkitilin, jota avatessasi sinulla tulee olla
mukana passi tai henkilökortti.
Ajokortti

Kelpaahan ajokorttisi Suomessa? Lisätietoja saat poliisilta ja Ajoneuvohallintokeskuksesta.
›› www.poliisi.fi
›› www.ake.fi
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