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ДЖЕРЕЛА  ІНФОРМАЦІЇ

Міністерство економіки та зайнятості Фінляндії: 
 https://tem.fi/en

Управління охорони праці Фінляндії: 
 https://www.tyosuojelu.fi/web/en

Прикордонна служба Фінляндії: https://raja.fi/en 

Міграційна служба Фінляндії: https://migri.fi/en

Міністерство аграрної політики та лісового
господарства Фінляндії: https://mmm.fi/en

Зазначена пам’ятка містить першочергову інформацію
щодо працевлаштування та перебування громадян України
у Фінляндії. Повна інформація розміщена на веб-сторінках
компетентних органів Фінляндії: 
 

https://tem.fi/en
https://www.tyosuojelu.fi/web/en
https://raja.fi/en
https://migri.fi/en
https://mmm.fi/en


ВАЖЛИВО! 
Посередництво в працевлаштуванні є забороненим у
Фінляндії, тому радимо уникати посередників
працевлаштування як у Фінляндії, так і в Україні. 

національному державному порталі TöitäSuomesta:
https://www.töitäsuomesta.fi;

сайті Служби зайнятості Фінляндії: 
     http://www.te-palvelut.fi/te/fi/index.html. 

Уряд Фінляндії радить безпосередньо зв’язуватись з
роботодавцями та шукати роботу на:

 

 ПОШУК  РОБОТИ

Під час пошуку роботи в інтернеті радимо використовувати
такі ключові слова: 

job, Finland, työ, avoimet työpaikkat

https://www.xn--titsuomesta-n8a5u.fi/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/index.html


заява-анкета TOD_P_KAUSI (необхідна тільки у разі
подачі документів в друкованому вигляді, в іншому
випадку заповнюється в електронному вигляді);

кольорова копія сторінок паспорта, що містять
персональні відомості, та сторінок, на яких є будь-які
записи чи позначки;

заповнена майбутнім роботодавцем форма TY6_plus;

копія квитанцій про оплату послуги розгляду заяви.

Після того, як Ви знайшли варіант роботи та домовились з
роботодавцем про працевлаштування, необхідно
підготувати такі документи: 

Переказ коштів здійснюється на банківський рахунок, який
зазначений на веб-сторінці міграційної служби
https://migri.fi/en/faq-seasonal-work або на сайті електронних
послуг «Enter Finland». У квитанції мають бути вказані
прізвище та ім’я заявника.

Роботодавець у всіх випадках повинен заповнити в заяві
щодо сезонної праці форму TY6_plus. У формі
зазначаються інформація про роботодавця, працівника та
умови праці. 

 

 ПІДГОТОВКА  ДОКУМЕНТІВ

https://migri.fi/en/faq-seasonal-work


 ОТРИМАННЯ  ДОЗВОЛУ  НА
ВИКОНАННЯ  СЕЗОННОЇ  РОБОТИ

Усі особи, які мають намір приїхати до Фінляндії на
сезонну роботу, повинні отримати відповідний дозвіл. 

Громадянам України, які мають біометричні паспорти
громадянина для виїзду за кордон, необхідно звертатись
до Міграційної служби Фінляндії для отримання
сертифікату на сезонну роботу (https://migri.fi/en/seasonal-
work-certificate). 

Громадянам, які мають паспорти старого зразка (без
біометричних даних), необхідно звертатися до Посольства
Фінляндії в Україні (Київ) з метою отримання відповідної
візи (https://finlandabroad.fi/web/ukr/etusivu).  
 

https://migri.fi/en/seasonal-work-certificate
https://finlandabroad.fi/web/ukr/etusivu


 ТАРИФИ  ТА  ТЕРМІНИ  ОФОРМЛЕННЯ

 
Сертифікат на сезонну роботу – термін оформлення від 1 до        
3 місяців. Оплата за обробку електронної заяви - 75 €, оплата
за обробку паперової заяви - 175€. 

Дозвіл на проживання у зв’язку з виконанням сезонних
робіт – термін оформлення першого дозволу від 3 до 4
місяців/продовження дозволу від 1  до 3 місяців.

Оплата за оброблення електронного звернення:  перший
дозвіл – 410 євро (на 3–6 місяців), 490 євро (на 6 – 9 місяців),
продовження дозволу коштує 60 євро.

Оформлення візи в Посольстві Фінляндії в Україні (Київ) –        
80 €. 

Терміни та тарифи можуть оновлюватись, тому радимо
перевіряти інформацію на сайті Міграційної служби
Фінляндії: https://migri.fi/en/seasonal-work 

 

https://migri.fi/en/seasonal-work?fbclid=IwAR0qNcDk0lEqibTvEqCxi0GTw9Fb91qbZuKVXAIq_pZBwLNgwM1ITYcORsk


 ПЕРЕТИН  КОРДОНУ

ВАЖЛИВО! 

Відповідні дозволи необхідно отримати до прибуття на
територію Фінляндської Республіки. Перетин кордону без
дозволів в рамках безвізового режиму тимчасово
заборонений у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. 

Без наявності дозволів Прикордонною службою Фінляндії
буде відмовлено у в'їзді на територію країни (https://raja.fi). 

Окрім того, наявність дозволу на роботу (сертифікату) може
перевірятися прикордонними службами тих країн, через які
громадяни подорожують транзитом. При відсутності
дозволу, представники прикордонної служби мають право
відмовити в перетині кордону або транзиті через країну. 

https://raja.fi/


 ПРИЇЗД  ДО  ФІНЛЯНДІЇ

 
       
Організацією приїзду сезонних працівників займається
Спілка виробників сільськогосподарської продукції        
(The Central Union of Agricultural Producers and Forest
Owners – MTK, https://www.mtk.fi/fi/web/en/frontpage).

Міністерство аграрної політики та лісового господарства
Фінляндії радить використовувати для приїзду на сезонні
роботи чартерні рейси, які організовані МТК. З розкладом
рейсів можливо ознайомитись також на сайті МТК
https://www.töitäsuomesta.fi/maahantulo/. Трансфер від
аеропорту до місця працевлаштування забезпечується
роботодавцем у співпраці з МТК. 

Рекомендовано завчасно планувати виїзд до Фінляндії
безпосередньо з роботодавцем та уникати подорожей
наземним автотранспортом через країни Євросоюзу та
Білорусь. Бронювати місця на літак можливо через веб –
сторінку https://www.töitäsuomesta.fi. 

Радимо планувати подорож лише після отримання
відповідних дозволів, які необхідні для прибуття на
територію Фінляндії. У разі відмови в перетині кордону,
кошти на повернення в Україну не компенсуються.

 

https://www.mtk.fi/fi/web/en/frontpage
https://www.xn--titsuomesta-n8a5u.fi/maahantulo/
https://www.xn--titsuomesta-n8a5u.fi/


 ПРИЇЗД  ДО  ФІНЛЯНДІЇ

 
    ВАЖЛИВО! 

Перед подорожжю до Фінляндії радимо звернутись до
надійної страхової компанії в Україні з метою придбання
страхового полісу. 

Під час подорожі до Фінляндії кожному громадянину
України необхідно мати при собі готівкові кошти, щоб
забезпечити себе квитком на випадок невідкладного
повернення в Україну.

 



 КАРАНТИННІ  ЗАХОДИ

Громадяни України, які будуть працевлаштовані на період
сезонних робіт, матимуть право на безкоштовне медичне
обслуговування у разі захворювання на Сovid-19. 

Інститут охорони здоров’я та соціального забезпечення
Фінляндії підготував інструкцію з організації карантину та
скринінгу для осіб, які в’їжджають з-за кордону під час
пандемії. 

Згідно з інструкцією, особи, що в’їхали у Фінляндію (в тому
числі сезонні працівники), підлягають 14-денному карантину
та зобов’язані здати PCR тест одразу після перетину кордону. 

Термін дії карантину можливо зменшити, отримавши
негативний результат PCR тесту вдруге не раніше ніж через       
72 години після приїзду. Роботодавці повинні призначати
контактну особу (куратора), з яким можуть підтримувати
контакт як працівники, так і представники органів влади.
Роботодавець забезпечує всім необхідним працівників, які
перебувають на карантині. 

Ознайомитись з інструкцією можливо на сайті:
https://valtioneuvosto.fi/en/-/1410837/government-decided-on-
safe-entry-of-seasonal-workers-to-finland-instructions-to-be-sent-
to-farms 

 

https://valtioneuvosto.fi/en/-/1410837/government-decided-on-safe-entry-of-seasonal-workers-to-finland-instructions-to-be-sent-to-farms


 МЕДИЧНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

 
Усі громадяни, які будуть працевлаштовані під час
виконання сезонних робіт мають право на отримання
медичного обслуговування на таких самих умовах, як і
громадяни Фінляндії. Для цього необхідно завчасно
отримати свідоцтво про право на медичну допомогу у
Фінляндії від KELA (Інститут соціального страхування). 

Вимогою для отримання зазначеного сертифікату є
наявний відповідний дозвіл від міграційної служби на
виконання сезонних робіт. 

Детальніше: http://www.kela.fi/web/en/international-
situations. 

 

http://www.kela.fi/web/en/international-situations

