Tarvitsen Suomen myöntämän oleskeluluvan,
jotta voin työskennellä Suomessa. Haen oleskelulupaa Maahanmuuttovirastosta. Hoidan
asian sujuvasti Enter Finland-palvelun kautta
tai Suomen edustustossa. Toimitan hakemukseni liitteenä myös salmonellatodistuksen.

TYÖNTEKIJÄKSI
SUOMESSA

Työnantajani täydentää tekemääni hakemusta
tarvittaessa. Odotan päätöstä ja oleskelulupakorttia kotimaassani. Kun saan kortin, näen
siitä työnteko-oikeuteni, onko se rajattu tietylle työnantajalle tai alaan ja voin näyttää sen
työnantajalleni.

EU:N ULKOPUOLELTA
FILIPPIINIT
Sandross, 42
Kokki,
työkokemusta 24 vuotta
Kielitaito: filipino, englanti
Hakee matkailualan töihin talvisesongille

Voin työskennellä vain siinä tapauksessa,
jos työnteko-oikeuteni on voimassa. Selvitän
Maahanmuuttoviraston verkkosivujen ohjeista, onko työnteko-oikeuteni vielä voimassa ja
kerron työnantajalle asiasta. Kerron työnantajalleni myös, jos työnteko-oikeus päättyy.
Työnantajani voi myös tilata Maahanmuuttovirastosta todistuksen turvapaikanhakijan työnteko-oikeudesta.

Tulen EU:n ulkopuolelta, joten tarvitsen Suomen myöntämän oleskeluluvan, jotta voin
työskennellä Suomessa. Haen oleskelulupaa
Maahanmuuttovirastosta. Hoidan asian sujuvasti Enter Finland-palvelun kautta tai Suomen
edustustossa. Odotan päätöstä ja oleskelulupakorttia kotimaassani.
Kun saan kortin, näen siitä työnteko-oikeuteni,
esimerkiksi onko se rajattu tietylle työnantajalle tai alaan ja voin näyttää sen työnantajalleni

Voin myös hakea erillistä oleskelulupaa työnteon perusteella Maahanmuuttoviraston Enter
Finland-palvelun kautta tai palvelupisteessä.
Kun saan päätöksen lupa-asiaani ja oleskelulupakortin, voin näyttää siitä työnteko-oikeuteni

EU:N ULKOPUOLELTA
(turvapaikanhakija)
IRAK
Karim, 25

EU:N ULKOPUOLELTA
VENÄJÄ
Olga, 56

Matupa, hygieniapassi, anniskelupassi, aikuisten perusopetus, asunut Suomessa 3 vuotta

liiketalouden tutkinto kotimaasta, työkokemustatoimistotyöstä 30 vuotta

Kielitaito: arabia, sujuva suomen peruskielitaito

Kielitaito: venäjä, jonkin verran suomea

Etsii töitä matkailualalta

Tulee matkailualan töihin talvisesongille marraskuulta helmikuulle

Tulen töihin Saariselälle marraskuusta huhtikuulle. Työskentelyni kestää yli 3 kuukautta,
joten minun pitää rekisteröidä oleskeluni digija väestötietovirastossa. Koska tulen Suomeen töihin, oleskelulleni on peruste ja saan
rekisteröinnin jälkeen henkilötunnuksen.

POHJOISMAIDEN KANSALAINEN
RUOTSI
Sven, 35

Tulen töihin Suomeen yli 3 kuukaudeksi, joten
minun pitää rekisteröidä oleskeluoikeuteni
Maahanmuuttovirastossa. Hoidan rekisteröinnin sujuvasti Enter Finland-palvelun kautta.
Saan rekisteröinnin jälkeen henkilötunnuksen.

EU/ETA- MAAN KANSALAINEN
ESPANJA
Silvia, 22

Ravintola-alan ammattilainen,
työkokemusta 15 vuotta mm. tarjoilijana, hovimestarina,
sommelierina ja ravintolapäällikkönä

Matkailualan tutkinto,
työkokemusta tarjoilijana 4 vuotta

Kielitaito: ruotsi, saksa, englanti, muutama sana suomea

Kielitaito: espanja, englanti

Tulee matkailualan töihin talvisesongille

Tulee matkailualan töihin talvisesongille

