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Asiakasohje: Ukrainasta paennut: 

Tarjosiko joku sinulle työtä, majoitusta tai 

kuljetusta? Varmista, että tarjous on 

totta 

    

 

Ви були змушені втікати з України: Хто-небудь 

пропонував вам роботу, житло або транспорт? 

Завжди переконайтеся, що пропозиція відповідає 

дійсності. 

Якщо ви отримуєте ділову пропозицію або пропозицію по роботі, проживанню або 

транспорту від незнайомих людей, переконайтеся, що ця пропозиція є реальною.  

Деякі пропозиції можуть бути шахрайськими, злочинним шляхом яких намагаються 

використати людину як об’єкт експлуатації. Наприклад, вам можуть запропонувати 

винятково високу заробітну плату, помешкання для працівника або можливість поїхати за 

кордон.  

Інструкції щодо ситуацій, коли ви отримали пропозицію:  

• Зверніться за допомогою до людини, якій ви довіряєте, наприклад, до представника 

влади або людини, до якої ви маєти довіру. 

• Якщо ви отримали ділову пропозицію від компанії, яка веде діяльність у Фінляндії, 

відвідайте сайт Інформаційної системи компаній та платників податків, щоб 

дізнатися, чи існує така компанія. На сторінці також показано, чи зареєстрована ця 

компанія як працедавець. Ви можете знайти компанію в інтернеті за адресою: 

www.ytj.fi.  

• Якщо ви отримали пропозицію від консультанта з підбору персоналу або іншої 

особи, переконайтеся, що ваша оплата та відпрацьовані години законні. Зарплата 

зазвичай має бути не менше 8 євро за годину. Робочий час у Фінляндії становить 

максимум 40 годин на тиждень.  

• У вас не повинні просити грошей, роботи чи сексу за житло, транспорт або роботу, 

що надається взамін.  

• Якщо Вам запропонували транспорт, запишіть реєстраційний номер транспортного 

засобу. Дайте особі, якій ви довіряєте, реєстраційний номер та повідомте, куди ви 

їдете, і з ким. Пам'ятайте, що водій не має права забирати у вас телефон, паспорт 

або гаманець.  

Якщо ви стали об’єктом експлуатації, допомога доступна  

Якщо ви підозрюєте, що ви стали об’єктом експлуатації, зверніться до Системи  

допомоги жертвам торгівлі людьми. Система допомоги - це орган у Фінляндії, від якого 

ви можете отримати, зокрема, безпечне проживання, притулок, медичні послуги, 

пораду та допомогу щодо легалізації вашого перебування. 

Ви отримайте легко доступну допомогу. Вам не потрібно бути впевненим, що ви стали 

жертвою експлуатації. Отримання допомоги є для вас добровільним та безкоштовним. 

Див. додаткову інформацію на сайті Системи допомоги жертвам торгівлі людьми:  

• українською мовою: ihmiskauppa.fi/ukr 

• російською мовою: ihmiskauppa.fi/rus 

• англійською мовою: humantrafficking.fi 

http://www.ytj.fi/
http://www.ihmiskauppa.fi/ukr
https://www.ihmiskauppa.fi/ihmiskauppa/kieliversiot/na_russkom_%28venaja%29
http://www.humantrafficking.fi/
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• фінською та шведською мовами: ihmiskauppa.fi 

 

В екстрених випадках завжди телефонуйте на загальний номер екстреної допомоги 

112.  
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