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   17.2.2021 – ukraina 

Asiakastiedote: 

Kausityöntekijä – katso 

ohjeet, mitä lupaa sinun 

pitää hakea 
 

 

Сезонний працівник - дивись інструкції як отримати 

дозвіл на виконання сезонної роботи. 

Вам потрібен дозвіл на сезонні роботи, якщо ви прибуваєте до Фінляндії на сезонну 

роботу з-поза меж ЄС. Сезонних працівників наймають у Фінляндію на роботу, 

наприклад, на полуничні плантації та робіт у сферах сільського господарства. Дивись 

перелік kausitöistä.  

Про що слід пам’ятати сезонному працівнику 

Те на який дозвіл ви подаєте заяву впливає на тривалість вашої роботи. 

 Якщо ваша робота триває менше 3-х місяців  

 Вам необхідно подати заявку до Імміграційної служби Фінляндії для 

отримання kausityötodistusta, якщо ви прибуваєте з viisumivapaasta 

maasta 

 Вам необхідно подати заявку до дипломатичного представництва 

Фінляндії на отримання візи для виконання сезонної роботи якщо ви 

прибуваєте з країни, на яку поширюються viisumivelvollisesta 

maasta. 

 Якщо ваша робота триває 3-9 місяців 

 Подати заявку на отримання дозволу на kausityöoleskelulupaa 

 Заповнити заяву на сайті інтернет сервіса Enter Finland та здійснити 

особисту ідентифікацію щоб підтвердити свою особу за кордоном 

у дипломатичному представництві. Якщо ви не маєте змоги подати 

заяву через Інтернет в електронному вигляді, подайте заяву до 

дипломатичного представництва в паперовому вигляді. 

 Якщо термін вашої роботи перевищує шість місяців 

 Процес прийняття рішення відбувається у дві стадії: спочатку 

часткове рішення ухвалює Бюро праці й підприємницької 

діяльності. Після цього заяву розглядає Імміграційна служба. 

Користуйтеся послугами Enter Finland 

 Радимо вам подати заявку на сайті електронних послуг Інтернет 

сервісу Enter Finland Коли ви використовуєте Enter Finland, ви платите 

менше за свою заявку. Зазвичай ви отримуєте рішення швидше, ніж при 

подачі заяви в паперовому вигляді. 

 Роботодавець також має змогу створити власний обліковий запис 

користувача työnantajan Enter Finlandissa і заповнити вашу заявку. Він може 

таким чином пришвидшити обробку вашої заявки. Для цього ви повинні в 

особистій заяві на Enter Finland вказати, що надаєте дозвіл вашому 

працедавцю користуватися послугою у справах, пов’язаних з вашою 

посвідкою на проживання для виконання сезонної роботи.  

https://migri.fi/mika-on-kausityota-
https://migri.fi/kausityotodistus
https://um.fi/viisumi-suomeen
https://um.fi/viisumi-suomeen
https://um.fi/viisumi-suomeen
https://um.fi/viisumi-suomeen
https://migri.fi/kausityolupa
https://enterfinland.fi/eServices/account/login
https://enterfinland.fi/eServices/account/login
https://enterfinland.fi/eServices/home/employer
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Відстежуйте з легкістю обробку вашої заявки в Інтернеті 

Ми обробляємо заявки від сезонних працівників у тому порядку, в якому вони подані. 

Однак при обробці заявок ми враховуємо дату початку роботи. 

Ми намагаємося одночасно обробляти заяви, подані одному і тому ж роботодавцю. 

Ви можете легко відстежувати обробку вашої заявки в Інтернеті: 

 Коли ви подаєте заявку на отримання дозволу на сезонну роботу в Enter Finland, 

ви можете стежити за ходом обробки вашої заявки в Enter Finland. 

 tЯкщо ви подали заявку на отримання сезонного дозволу на проживання, ви 

можете запитати у чат-бота Kamu про стан своєї заяви на веб-сайті Migri.fi. Kamu 

перевірить хід вашої заявки серед тих, хто має подібний тип справи та основу для 

обробки даних. Детальніше читайте на migri.fi/chat. 

Про рішення ми можемо повідомити лише заявника. Якщо ви є роботодавцем 

сезонного працівника, попросіть у свого працівника інформацію про це рішення. 

Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій щодо ситуації з 

коронавірусом, коли ви приїдете до Фінляндії. 

Уряд Фінляндії визначив, що сезонні працівники мають необхідне вирішальне значення 

для забезпечення безпеки постачання. Фінляндія посилила обмеження на 

транскордонний рух. 

Прикордонна служба Фінляндії відповідає за прикордонний контроль. Перевірте 

актуальні інструкції на вебсайті Прикордонної служби Фінляндії за адресою: 

raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona. 

Якщо ви подаєте заявку на отримання дозволу на сезонну роботу, вам, як правило, 

потрібно зареєструватися і пройти автентифікацію у фінському представництві 

дипломатичній місії. Якщо ви не забронюєте час у представництві дипломатичній місії 

через коронавірус, ви можете, якщо хочете, подати заявку, на отримання сертифіката 

на сезонну роботу. Однак ми рекомендуємо вам дочекатися посвідчення особи у 

вашій країні проживання. Якщо ви подаєте заявку на отримання сертифікату на сезонну 

роботу, а не на отримання посвідки на проживання у Фінляндії, ви можете приїхати до 

Фінляндії без ідентифікації особи. Якщо ваша сезонна робота у Фінляндії триває більше 

3-х місяців, ви повинні подати заявку на отримання дозволу сезонного проживання у 

Фінляндії, після прибуття до Фінляндії. Забронюєте зустріч у Фінляндії в пункті 

обслуговування Імміграційної служби Фінляндії. Можливо, вам доведеться почекати 

деякий час, тому що черги в наших пунктах обслуговування переповнені. За нову заявку 

буде стягуватися плата за комісійний збір. 

 

Більше інформації 

 Прочитайте usein kysytyt kysymykset koronan vaikutuksesta kausityöhön. 

 Прочитайте usein kysytyt kysymykset щодо сезонних заявок на роботу. 

 Прочитайте про  kausityöstä ja hakuohjeista. 

 Дивіться семінар про сезонні kausityöseminaari.  

 

https://migri.fi/chat
https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona
https://migri.fi/ukk-koronavirus#kausityo
https://migri.fi/ukk-kausityo
https://migri.fi/kausityolupa
https://migri.fi/videot#verkko

