Maahanmuuttajan polku työhön Suomessa
Hahmota tämän kartan avulla sopiva polku työelämään

TÖIHIN

kokopäivätyö, vuorotyö, keikkatyö, osa-aikatyö, nollatuntisopimus, vuokratyöntekijä, laskutusosuuskunta, osuuskunta

mol.fi
kuntarekry.fi
duunitori.fi

Vuokratyöyritykset

Muut julkiset ja
yksityiset työnhakusivustot ja
neuvontapalvelut

Piilotyöpaikat eli paikat,
jotka eivät ole julkisesti
haussa

Omat
verkostot

Avoin työhakemus

TYÖNHAKU

Työhakemus ja CV tai sähköisen hakemuksen täyttäminen, työhaastatteluun valmistautuminen

VALMIUDET TYÖNHAKUUN

Varmista työnhakijan oikeudet koulutukseen tai TE-palveluihin

KOULUTUKSEN KAUTTA

Kotimaassa tehdyn tutkinnon tunnustaminen
Näyttötutkinto
Oppisopimuskoulutus
Ammatillinen työvoimakoulutus
Ammatillinen koulutus
Lukio
Korkeakoulut

Turvapaikanhakijan
työnteko-oikeuden
varmistus
Maahanmuuttovirasto
puh.0295 433 155
(ma-pe 9-12)

Työnteko-oikeus:
Työnteko-oikeutesi
alkaa joko kolmen tai
kuuden kuukauden
kuluttua siitä, kun olet
hakenut turvapaikkaa
Suomesta.
Raja on kuusi kuukautta
silloin, kun et ole esittänyt
matkustusasiakirjaa.

TURVAPAIKANHAKIJA

Maahanmuuttoviraston sivuilla on lista
ammateista, jotka:
a) tarvitsevat
oleskeluluvan
b) tarvitsevat pelkän
työluvan (esim.
kausityöhön)
c) eivät tarvitse
oleskelulupaa tai
työlupaa.

Jos aiot työskennellä
Suomessa, tarvitset
yleensä oleskeluluvan.
Oleskeluluvan tyyppi
riippuu siitä, millaista
työtä teet.

EI EUKANSALAINEN,
EI VIELÄ OLESKELULUPAA

SUORAAN

KOKEMUKSEN KAUTTA

Valmiina jo riittävä:
osaaminen
kokemus
koulutus
kielitaito

EU-kansalainen:
Voit työskennellä
Suomessa vapaasti
enintään 3 kuukauden
ajan. Yli 3kk työskentelyä
varten sinun pitää rekisteröidä oleskeluoikeutesi
Maahanmuuttovirastossa
(Pohjoismaan kansalainen tekee rekisteröinnin
maistraatissa).
Tarkista jatkuvan
oleskeluluvan (A-lupa)
kohdalla erikseen ehdot
Maahanmuuttovirastosta.
Sinulla on rajoittamaton
työnteko-oikeus
(ks. tarkemmin:
www.migri.fi/hakijantyonteko-oikeus)
SUOMEN KANSALAISUUDEN SAANUT/
EU-KANSALAINEN/
PYSYVÄ TAI JATKUVA
OLESKELULUPA

Työkokeilu
Rekrytointikokeilu
Palkkatuki
Vapaaehtoistyö
Harrastukset

Oleskelulupakortissasi
kerrotaan, saatko
työskennellä kaikilla
aloilla vai vain tietyillä
aloilla.
Oleskelulupakortissasi lukee, kauanko
oleskelulupasi on
voimassa. Jos lupasi
vanhenee, sinun on
haettava jatkolupaa.

Jos sinulla on
oleskelulupa opiskelusi
perusteella, saat tehdä
ilman rajoitusta työtä
joka liittyy tutkintoosi
(työharjoittelu ja lopputyön tekeminen). Muuta
työtä saat tehdä keskimäärin 25 h viikossa
lukukauden aikana ja
ilman rajoitusta kesä- ja
joululomien aikana.

Tarkista
oleskelulupakortistasi
ja saamastasi oleskelulupapäätöksestäsi,
onko sinulla
työnteko-oikeus
Suomessa.

Jos olet suorittanut
tutkinnon Suomessa,
voit hakea oleskelulupaa
työnteon perusteella
ilman TE-toimiston
osaharkintaa.

MUULLA
OLESKELULUVALLA
SUOMESSA OLEVA

OPISKELUN
PERUSTEELLA
OLESKELULUPA

ASIAKKAAN LÄHTÖTILANNE

Lähde: Maahanmuuttovirasto
Tarkista viimeisin tieto www.migri.fi

Työnhakijan muistilista

1.

Olen tehnyt CV:n_________________________mennessä.

2.

Olen hakenut verokortin____________________mennessä.

3.

Tutustun _____ työnantajaan/yritykseen_______mennessä
ja lähetän niihin työhakemuksen______________mennessä.

4.

Käyn läpi työnhakusivustot joka viikko aina seuraavina päivinä:
___________ ja__________.
Työnhakusivustot, joita seuraan:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

5.

Haen__________________________työpaikkaa joka viikko.

6.

Harjoittelen työhaastattelutilannetta___________mennessä.

7.

Lisäksi sovimme, että ______________________________

8.

_______________________________________mennessä.
Ja että __________________________________________
________________________________________mennessä.

Rastita,
kun olet
tehnyt

