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   21.3.2022 – ukraina 

Asiakastiedote: Jos olet ukrainalainen ja 

haluat tehdä kausitöitä, voit hakea 

Suomessa tilapäistä suojelua tai 

kausityötodistusta 

 

 

Якщо ви українець і хочете працювати на сезонних 

роботах, ви можете подати заяву на тимчасовий 

захист або на сертифікат на сезонні роботи у 

Фінляндії 

Якщо ви хочете залишитися у Фінляндії більш трьох місяців, вам слід подати 

заяву на тимчасовий захист. Якщо ви приїжджаєте до Фінляндії максимум 

на три місяці, ви можете подати заяву на отримання сертифікату на 

сезонні роботи.  

Тимчасовий захист надається не більш ніж на один рік  

Заява про тимчасовий захист подається до поліції або прикордонної 

служби Фінляндії. Подання заяви безкоштовне. Міграційна служба Фінляндії 

прийме рішення щодо заяви. 

Міграційна служба Фінляндії може видати дозвіл на проживання на основі 

тимчасового захисту максимум на один рік. 

Отримавши дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту,   

можна працювати і вчитися без обмежень. Також можна виконувати і 

сезонні роботи.  

Ви не маєте права працювати, поки не отримаєте рішення, якщо не 

маєте права на роботу, наприклад, на підставі дозволу на проживання. 

Заяви на тимчасовий захист розглядаються Міграційною службою Фінляндії 

приблизно за два тижні.  

Див. інструкції щодо тимчасового захисту на нашому сайті.  

Сертифікат на сезонні роботи видається максимум на 90 

днів  

Заява на отримання сертифікату на сезонні роботи подається в онлайн-

сервісі Enter Finland. Ціна за подання заяви складає 75 євро. Ви також 

можете надіслати заяву електронною поштою або поштою, і в цьому 

випадку подання заяви коштує 250 євро.   

Право на роботу, пов’язану з вашим сертифікатом на сезонні роботи, діє 

доти, поки ваш сертифікат на сезонні роботи дійсний та у вас 

залишилися дні безвізу. Право на роботу, яке ви отримуєте на підставі 

сертифікату на сезонні роботи, припиняється, коли закінчується термін 

вашого 90-денного безвізового перебування або закінчується термін дії 

сертифікату на сезонні роботи.    

Вам не можуть видати сертифікат на сезонні роботи, якщо ви вже подали 

заяву про тимчасовий захист або притулок.  

Див. інструкції щодо тимчасового захисту на нашому сайті.  
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Якщо ви хочете залишитися у Фінляндії, коли закінчиться термін дії вашого 

сертифікату на сезонні роботи, ви можете подати заяву на   

• тимчасовий захист або  

• дозвіл на сезонні роботи, якщо ваш контракт на сезонну роботу 

продовжується і максимальна тривалість сезонної роботи не 

перевищена.  

o Тривалість сезонних робіт не може перевищувати 9 місяців 

протягом 12 місяців.  

Перший дозвіл на сезонні роботи зазвичай не можна подати у 

Фінляндії  

Дозвіл на сезонні роботи призначений для сезонних робіт тривалістю від 3 

до 9 місяців. Якщо ви вже перебуваєте у Фінляндії, подайте заяву на 

тимчасовий захист. Перший дозвіл на сезонні роботи можна отримати 

лише у представництвах Фінляндії за кордоном.  

Однак, якщо ви отримали сертифікат на сезонної роботи або робочу візу 

на сезонні роботи і хочете продовжити сезонну роботу у Фінляндії відразу 

після закінчення терміну дії сертифікату на сезонні роботи або сезонної 

робочої візи, ви також можете подати заяву на отримання першого 

дозволу на сезонні роботи у Фінляндії. Подайте заяву на дозвіл на сезонні 

роботи до закінчення терміну дії вашого сертифікату на сезонні роботи 

або робочої візи на сезонні роботи. 

Див. додаткову інформацію 

Часті запитання про вторгнення Росії в Україну 
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