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Ласкаво просимо у Фінляндію! Коли Ви подасте заяву про надання тимчасового 
захисту, то зможете працювати у Фінляндії без обмежень у всіх сферах зайнятості. 
На фінському ринку праці є потреба в різних уміннях. Ці інструкції допоможуть Вам 
почати пошук роботи, якщо вона Вам потрібна. 

Право працювати у Фінляндії  

Країни ЄС вирішили надавати особам, які втікають від війни в Україні, тимчасовий 
захист. Ви можете подати заяву про надання тимчасового захисту, звернувшись у 
поліцію або прикордонну службу Фінляндії по прибуттю в країну. Ви матимете 
право працювати у Фінляндії, щойно подасте заяву про надання тимчасового 
захисту. Ви також зможете працювати як підприємець. 

Ви можете отримати посвідку на тимчасове проживання також на іншій підставі. У 
такому разі Ваше право працювати залежатиме від підстави, на якій Ви отримаєте 
посвідку. Ви можете перебувати у Фінляндії без візи протягом 90 днів, якщо 
приїжджаєте у Фінляндію з Шенгенської зони та маєте біометричний паспорт. Утім, 
у такому разі Ваше право на роботу строго обмежене. 

Останніми роками багато українців приїжджають у Фінляндію на сезонну роботу в 
сільському та лісовому господарствах. Цього року також потрібно буде близько 16 
000 сезонних працівників. Якщо Вас цікавить сезонна робота, Вам варто подати 
заяву про надання тимчасового захисту. Після отримання посвідки на підставі 
тимчасового захисту Ви зможете працювати у Фінляндії без обмежень в усіх 
сферах зайнятості. 

Особи, які подали заяву про надання тимчасового захисту і яким його надано, 
мають право на отримання грошової допомоги для забезпечення необхідного 
прожиткового мінімуму. Заяву про надання грошової допомоги можна подати в 
центрі допомоги. Утім, грошову допомогу надають лише в тому разі, якщо Ви не 
можете заробити на прожиття влаштувавшись на оплачувану роботу. 

На фінському ринку праці є потреба в різних уміннях 
У Фінляндії є потреба в працівниках з різними вміннями. Є робочі місця як для 
випускників університетів, так і для випускників професійних училищ. Особливо 
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багато робочих місць є у сферах ІТ, соціального та медичного обслуговування, 
будівництва, готельно-ресторанного бізнесу, промисловості, а також клінінгових 
послуг та нерухомості. У всіх цих сферах уже працює чимало українців. Однак на 
деяких посадах вимоги до освіти або знання мови можуть створювати обмеження 
для шукачів роботи. 

Ви можете отримати різноманітну допомогу з 
працевлаштуванням  
Коли Ви подасте заяву про надання тимчасового захисту, Вас зареєструють у 
Фінляндії в центрі допомоги, де Вас проконсультують працівники. Якщо Ви хочете 
працювати, центр допомоги може спрямувати Вас у Службу зайнятості (TE-
palvelut), яка допомагає з пошуком роботи. Центр зайнятості (TE-toimisto) 
проконсультує Вас щодо питань, які стосуються пошуку роботи, а також 
запропонує Вам послуги, які посприяють Вашому працевлаштуванню. Наприклад, 
Ви можете записатися на курси фінської або шведської мови. 

Центри зайнятості (TE-toimistot) також мають багато інформації про робочі 
вакансії. Вакансії у Фінляндії можна знайти, наприклад, на сайтах Jobs in Finland та 
Töitä Suomesta – Сезонна робота у Фінляндії. 

Більше інформації про працевлаштування й допомогу з 
вирішенням повсякденних проблем Ви знайдете в посібниках 
Коли Ви отримаєте посвідку на тимчасове проживання, Імміграційна служба 
видасть Вам посібник або брошуру «Ласкаво просимо у Фінляндію» (російською й 
англійською). Також Ви можете дізнатися більше про робоче життя й права 
працівника у брошурі «Робота у Фінляндії» (українською й російською) або в 
посібнику «Іноземним працівником у Фінляндії» (українською й російською). 

У багатьох муніципалітетах Фінляндії є консультаційні центри, які надають 
іммігрантам допомогу у вирішенні повсякденних проблем. Деякі з них надають 
допомогу багатьма мовами. 

У Фінляндії кожен має право на справедливі умови праці 
У Фінляндії кожен має право на безпечне робоче середовище та справедливі 
умови праці. Мінімальні умови праці, такі як зарплата, максимальна тривалість 
робочого часу та заборона дискримінації на робочому місці, визначені законом. 
Брати з шукача роботи плату за посередництво в працевлаштуванні або за 
працевлаштування у Фінляндії заборонено. Якщо Ви зазнали неналежного 
поводження на робочому місці, Ви можете зв’язатися з працівниками центру 
допомоги, органами охорони праці або Службою підтримки жертв злочинів. 

Якщо у Вас вимагають гроші за посередництво, Вас намагаються змусити до 
неналежних умов праці, сексу або злочинів для отримання робочого місця, житла 
або допомоги, Вам варто звернутися по допомогу до працівників центру допомоги 
або інших органів влади. Також за потреби Вам може допомогти система надання 
допомоги жертвам торгівлі людьми.  

Більше інформації українською на сторінці: ihmiskauppa.fi/ukr, російською на 
сторінці: ihmiskauppa.fi/rus або англійською на сторінці: humantrafficking.fi. 

https://toimistot.te-palvelut.fi/ukraina/tyonhakijaksi-ilmoittautuminen-ja-tyonhaku-suomessa
https://toimistot.te-palvelut.fi/ukraina/tyonhakijaksi-ilmoittautuminen-ja-tyonhaku-suomessa
https://jobsinfinland.fi/
https://jobs.toitasuomesta.fi/
https://tem.fi/tervetuloa-suomeen
https://tem.fi/tyoskentely-suomessa
https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/julkaisut/oppaat/ulkomaalaisena-tyontekijana-suomessa
https://www.riku.fi/palvelut/rikosuhripaivystys-116-006/
http://www.ihmiskauppa.fi/ukr
https://www.ihmiskauppa.fi/ihmiskauppa/kieliversiot/na_russkom_%28venaja%29
http://www.humantrafficking.fi/
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