THAI

ยิ นดีตอ้ นรับสู่ประเทศ
ฟิ นแลนด์

ข้ อมู ลเบื ้ องต้ นเกี่ ยวกั บที่ พั กอาศั ย และการอยู่ อาศั ยในฟิ นแลนด์

การย้ ายมาที่ ฟิ นแลนด์?
ควรเริ่ มต้นอย่างไร?
จัดการกับเรื่ องต่อไปนี ้
เมื่ อคุณย้ายมาที่ ฟิ นแลนด์แล้ว
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บ้ านพักอาศั ย
หาบ า้ นพักให ต้ ัวเอง คุ ณจะไม่ ส ามารถลงทะเบี ยนเป็ นผู้ ที่ มี ถิ่ นพำ �นั กใน
ฟิ นแลนด์ ได้ หากคุ ณยั งไม่มี ที่ อยู่ คุ ณสามารถหาบ้ านเช่ า หรื อบ้ านพั กของตั ว
เองได้ จากประกาศในหนั งสื อพิ มพ์ และทางอิ นเตอร์ เนท สามารถเช่ าบ้ านได้ จาก
บุคคลทั่ วไป จากบริ ษั ทเอกชนหรื อจากเทศบาลเมื อง เมื่ อคุ ณมี บ้ านพั กแล้ ว คุ ณ
จะต้องซื ้ อประกั นภั ยสำ �หรั บบ้ านด้ วย

เลขประจำ�ตั วประชาชน และ ถิ่ นพำ �นั ก
ไปติดต่อที ส่ ำ�นักทะเบ ยี นท อ้ งถิ น
่ ใกล บ้ า้ นของคุณ , เมื่ อคุ ณ ย้ ายมาอยู่ ที่
ฟิ นแลนด์แล้ วคุ ณจะได้ รั บเลขประจำ �ตั วประชนชนจากสำ �นั กทะเบี ยนท้ องถิ่ น หาก
คุ ณยั งไม่ ได้ย่ื นขอเลขประจำ �ตั วประชนชนในขณะที่ ใบคำ �ร้ องขอมี ถิ่ นพำ �นั ก ทาง
สำ �นั กทะเบี ยนท้ องถิ่ นจะตรวจสอบว่าสามารถลงทะเบี ยนให้ คุ ณมี ถิ่ นพำ �นั กที่ นั่ น
ได้ หรื อไม่ เมื่ อคุ ณมี ถิ่ นพำ �นั กแล้ ว คุ ณสามารถใช้ บริ การต่าง ๆ ในพื ้ นที่ ที่ คุ ณ
อาศั ยอยู่ ได้

งาน
ไปลงทะเบ ยี นทีส่ �ำ นักงาน TE(สำ �นั กงานส่ งเสริ มแรงงานและการประกอบอาชี พ)
เพื่ อเป็ นผู้ หางาน หากคุ ณยั งไม่มี งานทำ � สำ �นั กงาน TE จะช่ วยเหลื อคุ ณด้ านการ
หางาน คุ ณจะต้ อ งหางานทำ �ด้ วยตั วเองอย่ า งกระตื อรื อร้ นทางอิ นเตอร์ เนทและ
หนั งสื อพิ มพ์ เองด้ วย คุ ณสามารถติ ดต่อไปยั งนายจ้ างได้ โดยตรงด้ วย

อิ นเตอร์เนท และ โทรศั พท์
จัดหาโทรศ พ
ั ท์ม อื ถือให ต้ วั เอง คุณจะได้ รั บหมายเลขโทรศั พท์ ของฟิ นแลนด์
เมื่ อคุ ณซื ้ อบริ การของเครื อข่ ายโทรศั พท์ มื อถื อที่ ฟิ นแลนด์ คุ ณสามารถซื ้ อระบบ
บริ การแบบพรี เพด ได้ ที่ ร้ าน R-kioski ทางอิ นเตอร์ เนท หรื อผ่ านร้ านบริ การเกี่ ยว
กั บโทรศั พท์ มื อถื อและอิ นเตอร์ เนท คุ ณสามารถจั ดการและติ ดต่อเรื่ องต่าง ๆ ใน
ฟิ นแลนด์ ได้ หลาย ๆ เรื่ องผ่ านทางอิ นเตอร์ เนท
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บัญชี ธนาคาร
เป ด
ิ บัญช ธี นาคาร ที่ ฟิ นแลนด์ การจ่ายเงิ นเดื อนและเงิ นสงเคราะห์ จาก Kela
จะจ่ายผ่ านบั ญชี ธนาคาร คุ ณจำ �เป็ นต้ องใช้ หนั งสื อเดิ นทางหรื อบั ตรประจำ �ตั ว
ประชาชนในการเปิ ดบั ญชี ธนาคาร

ภาษาฟิ นนิ ช และ สวีดิ ช
สมัครเร ยี นหลักส ตู รสอนภาษาฟ น
ิ นิชหร อื สวีด ชิ หากคุ ณยั งไม่เข้ าใจภาษา คุ ณ
อาจจะต้ องรอการเปิ ดเรี ยน คุ ณสามารถเรี ยนภาษาฟิ นนิ ชและสวี ดิ ชด้ วยตนเอง
ได้ ทางอิ นเตอร์ เนท หากคุ ณเป็ นผู้ ใช้ บริ การของสำ �นั กงานส่ งเสริ มแรงงานและ
การประกอบอาชี พ คุ ณสามารถเข้ าเรี ยนหลั กสู ตรสอนภาษาฟิ นนิ ชหรื อสวี ดิ ชผ่ าน
ทางสำ �นั กงาน TE ได้

การประกันสั งคมและการรักษาพยาบาล
ตรวจสอบจาก Kela ว่าคุณอย ู่ ในเคร อื ข่ายผ ู ้ ได ร้ บั บร กิ ารประกันส งั คมของ
ฟน
ิ แลนด์หร อื ไม่ กฎหลั ก ๆ คื อ บุคคลที่ อยู่ ในเครื อข่ ายการประกั นสั งคมของ
ฟิ นแลนด์คื อคนที่ อาศั ยอยู่ ในประเทศฟิ นแลนด์อย่ างถาวรเป็ นหลั ก ส่ วนมากแล้ ว
คุ ณจะอยู่ ในระบบประกั นสั งคมของฟิ นแลนด์และการประกั นสุขภาพตั ้งแต่ช่ วงที่
คุ ณย้ ายมาที่ นี่ คุ ณสามารถอยู่ ในระบบประกั นสั งคมได้ ในกรณี ที่ คุ ณทำ �งานใน
ประเทศฟิ นแลนด์ด้ วย โดยงานจะต้ องกิ นเวลาอย่ างน้ อย 4 เดื อน (สั ปดาห์ ละ 18
ชั่ วโมง) และจะต้องได้ รั บเงิ นเดื อนตามสั ญญาข้ อตกลงร่ วมในการจ้ างงาน Kela จะ
ส่ งคำ �ตั ดสิ นเกี่ ยวกั บการอยู่ ในระบบประกั นสั งคมให้ แก่คุ ณทางไปรษณี ย์ หากคำ �
ตั ดสิ นระบุว่าคุ ณอยู่ ในระบบประกั นสั งคม จะมี การส่ งบั ตร kela หรื อบั ตรประกั น
สั งคมให้ แก่คุ ณ คุ ณสามารถขอให้ Kela ตรวจสอบสิ ทธิ์ ในการได้ รั บการรั กษา
พยาบาลของคุ ณในประเทศฟิ นแลนด์และต่างประเทศได้

บัตรประจำ�ตั วผู้ เสี ยภาษี
ย ืน
่ ขอบัตรประจำ�ตัวผ เู ้ ส ยี ภาษี จากสำ�นักงานภาษี นำ �บั ตรประจำ �ตั วประชาชน
ไปด้ วยเมื่ อคุ ณยื่ นขอบั ตรประจำ �ตั วผู้ เสี ยภาษี คุ ณสามารถยื่ นขอบั ตรประจำ �ตั วผู้
เสี ยภาษี เมื่ อคุ ณทราบว่าคุ ณจะได้ รั บเงิ นเดื อนหรื อมี รายได้อ่ื น ๆ ในอนาคตคุ ณ
สามารถขอบั ตรประจำ �ตั วผู้ เสี ยภาษี ออนไลน์ หรื อทางโทรศั พท์ ได้
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ฉั นจำ�เป็ นต้องมี ใบอนุ ญาตมี
ถิ่ นพำ �นั กหรื อไม่?
พลเมื องของกลุ่มประเทศนอร์ดิก
หากคุ ณเป็ นพลเมื องของประเทศในกลุ่ มนอร์ ดิ ก
คุ ณจะมี สิ ทธิ์ ในการพั กอาศั ยและทำ �งานในประเทศ
ฟิ นแลนด์ ให้ แจ้ งการย้ ายมาอยู่ ที่ ฟิ นแลนด์ภายใน
เวลาหนึ่ งสั ปดาห์ หลั งจากวั นที่ ย้ ายและลงทะเบี ยน
ด้ วยตนเองที่ สำ �นั กงานทะเบี ยนท้ องถิ่ นในพื ้ นที่ ที่
คุ ณอาศั ยอยู่

พลเมื องของสหภาพยุโรป หรื อเขต
เศรษฐกิ จยุโรป หรื อ สวิ ตเซอร์แลนด์
คุ ณไม่จำ �เป็ นต้ องมี ใบอนุ ญาตมี ถิ่ นพำ �นั ก หากคุ ณ
เป็ นพลเมื องของสหภาพยุ โรป หรื อ เขตเศรษฐกิ จ
ยุ โรป หรื อสวิ ตเซอร์ แลนด์ หากคุ ณอยู่ ที่ ฟิ นแลนด์
เกิ นสาม (3) เดื อน คุ ณจะต้ องลงทะเบี ยนการมี ถิ่ น
พำ �นั กที่ กรมการตรวจคนเข้ าเมื องภายในเวลา 3
เดื อนหลั งจากวั นที่ ย้ ายมา และหลั งจากนั ้ นจะต้องไป
ลงทะเบี ยนด้ วยตนเองที่ สำ �นั กทะเบี ยนท้ อ งถิ่ นใน
พื ้ นที่ ที่ คุ ณอาศั ยอยู่

พลเมื องของประเทศนอกสหภาพยุโรป,
เขตเศรษฐกิ จยุโรป หรื อ ประเทศกลุ่มนอร์
ดิก
คุ ณจำ �เป็ นจะต้ องมี ใบอนุ ญาตมี ถิ่ นพำ �นั ก หากคุ ณ
ต้ อ งการจะอยู่ ที่ ฟิ นแลนด์ เกิ นสาม (3) เดื อน ยื่ น
ขอใบอนุ ญาตมี ถิ่ นพำ �นั กที่ สถานเอกอั ค รราชทู ต
ฟิ นแลนด์ ในประเทศของคุ ณหรื อที่ สำ �นั กงานตรวจ
คนเข้ าเมื องที่ ประเทศฟิ นแลนด์ คุ ณต้ องยื่ นขอใบ
อนุ ญาตมี ถิ่ นพำ �นั กในฟิ นแลนด์ เป็ นครั ้ งแรกก่อน
การเดิ นทางมายั งประเทศฟิ นแลนด์ คุ ณสามารถยื่ น
คำ �ร้ องออนไลน์ ผ่ านบริ การ Enter Finland

ผู้ ย้ ายถิ่ นฐานกลับ
ผู้ ย้ ายถิ่ นฐานกลั บสามารถได้ รั บใบอนุ ญาตมี ถิ่ น
พำ �นั กได้ เมื่ อคุ ณมี ญาติ พี่ น้ องทางสายเลื อดที่ เป็ น
ชาวฟิ นแลนด์ หรื อมี เครื อข่ ายบุ คคลใกล้ ชิ ดใน
ประเทศฟิ นแลนด์

รายละเอี ยดเพิ่ มเติ ม:
กรมการตรวจคนเข า้ เม อื ง
www.migri.fi
การติดต่อออนไลน์ของกรมการตรวจคนเข า้ เม อื ง,
ใบอนุญาตม ถี ิ น
่ พำ�นัก
www.enterfinland.fi
สำ�นักทะเบ ยี นทอ้ งถิ น
่
www.maistraatti.fi

ฉั นจะได้รั บความช่วยเหลื อด้าน
การปรั บตัวเข้ าสู่สั งคม, การ
ทำ�งาน และ การเรี ยนภาษาได้
จากที่ ไหน?
การปรั บตั วเข้ าสู่ สั งคมหมายถึ ง การที่ คุ ณปรั บตั ว
สู่ ประเทศฟิ นแลนด์ และเรี ยนรู้ ข้ อมู ลต่าง ๆ และ
ทั กษะต่ า ง ๆ ที่ คุ ณจำ �เป็ นต้ อ งใช้ ในสั งคมของ
ฟิ นแลนด์ ในฟิ นแลนด์ มี บริ การต่าง ๆ ที่ จะช่ วยให้
คุ ณปรั บตั ว, ได้ รั บการจ้ างงาน และ เรี ยนภาษา สิ่ ง
สำ �คั ญคื อคุ ณจะต้องมี ความ กระตื อรื อร้ นในการปรั บ
ตั วเข้ าสู่ สั งคมเองด้ วย
สำ �นั กงาน TE (สำ �นั กงานส่ งเสริ มแรงงานและการ
ประกอบอาชี พ)หรื อ เทศบาลเมื องจะทำ �การตรวจ
สอบเบื ้ องต้ นแก่คุ ณ โดยตรวจสอบ ประวั ติ การศึ กษา
ประสบการณ์ ทำ � งาน และทั กษะทางภาษาของคุ ณ
หากคุ ณต้ อ งการความช่ วยเหลื อในการปรั บตั วเข้ าสู่
สั งคม และมี การวางแผนเพื่ อการปรั บตั วเข้ าสู่ สั งคม
ให้ คุ ณหลั งการตรวจสอบเบื ้ องต้ น จะต้ อ งวางแผน
เพื่ อการปรั บตั วเข้ าสู่ สั งคมอย่ างช้ าที่ สุ ดในเวลาสาม
(3)ปี หลั งจากคุ ณได้ รั บใบอนุ ญาตมี ถิ่ นพำ �นั กเป็ น
ครั ้ งแรก หรื อ จากการลงทะเบี ยนมี สิ ทธิ์ พั กอาศั ย
ของคุ ณแล้ ว
สำ �นั กงาน TE หรื อเทศบาลเมื องจะแนะนำ �การเข้ า
เรี ยนหลั กสู ตร เพื่ อการปรั บตั วเข้ าสู่ สั งคมแก่คุ ณ
ตามจำ �เป็ น หลั กสู ตรการเรี ยนจะ ประกอบไปด้ วย
การเรี ยนภาษาฟิ นนิ ชหรื อสวี ดิ ช และความรู้ เกี่ ยว
กั บสั งคม วั ฒนธรรมของฟิ นแลนด์ และการทำ �ความ
รู้ จั กกั บชี วิ ตการทำ �งาน นอกจากนี ้ ในหลั กสู ตรการ
เรี ยนอาจมี วิ ชาอื่ น ๆ และการฝึ กงานด้ วย
สำ �นั กงาน TE, Kelaหรื อเทศบาลเมื องจะตรวจสบ
สิ ทธิ์ ของคุ ณในการได้ รั บเงิ นสงเคราะห์ คนว่างงาน
หรื อเงิ นสงเคราะห์ เพื่ อการยั ง ชี พในช่ ว งของการ
วางแผนการปรั บตั วเข้ าสู่ สั งคม

รายละเอี ยดเพิ่ มเติ ม:
บร กิ ารส่งเสร ม
ิ แรงงานและการประกอบอาช พ
ี
www.te-palvelut.fi
ตรวจสอบบร ิการการปรั บตั วเข า้ ส ูส่ ั งคมจาก
เทศบาลเม ือ งของค ณ
ุ ด้วย
การเร ยี นภาษา
www.kotisuomessa.fi
www.finnishcourses.fi
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กรณี เจ็ บป่ วย?

สถานการณ์ ฉุกเฉิ น

คุ ณสามารถใช้ บริ การการรั กษาพยาบาลของรั ฐ หาก
คุ ณมี ถิ่ นพำ �นั กในประเทศฟิ นแลนด์ นอกจากนี ้
ในที่ ทำ �งานหลายที่ จะมี บริ การการรั กษาพยาบาลให้
ด้ วย หากคุ ณยั งไม่มี ถิ่ นพำ �นั กในเทศบาลเมื องใด ๆ
Kela สามารถตรวจสอบสิ ทธิ์ ของคุ ณในการรั บบริ การ
รั กษาพยาบาลของรั ฐได้ หากคุ ณไม่ มี สิ ทธิ์ ในการ
รั บบริ การ คุ ณสามารถนั ดเวลาพบแพทย์ จากสถาน
พยาบาลเอกชนได้

หมายเลขโทรศั พท์ รั บแจ้งเหตุฉุ กเฉิ นของฟิ นแลนด์
คื อ 112 โทรศั พท์ มายั งหมายเลขนี ้ เฉพาะในกรณี
ฉุ กเฉิ นเร่งด่วน เมื่ อชี วิ ต สุขภาพ ทรั พย์ สิ น และ
สิ่ งแวดล้ อมตกอยู่ ในอั นตราย หากมี ความจำ �เป็ น
ล่ามแปลภาษาสามารถช่ วยศู นย์ รั บแจ้งเหตุฉุ กเฉิ นได้

หากคุ ณอาศั ยในประเทศฟิ นแลนด์เป็ นหลั ก ส่ วนมาก
แล้ วคุ ณจะอยู่ ในระบบประกั นสุขภาพของฟิ นแลนด์
และได้ รั บการชดเชยจากการรั กษาพยาบาลเอกชนและ
ค่าใช้ จ่ายด้ านยารั กษาโรค โดยสามารถได้ รั บการชดเชย
จากการรั กษาพยาบาลในต่างประเทศด้ วย คุ ณสามารถ
ยื่ นขอบั ตรรั กษาพยาบาลของยุโรปได้จาก Kela ด้ วย
คุ ณ สามารถขอความช่ ว ยเหลื อเกี่ ยวกั บปัญหาทาง
สุขภาพจิ ตได้จากสถานี อนามั ยใกล้ บ้ านคุ ณ
หากคุ ณต้ องการความช่ วยเหลื อโดยเร่งด่วน สามารถ
ติ ดต่อไปยั งแผนกฉุ กเฉิ นของสถานี อนามั ยหรื อโรง
พยาบาลที่ ใกล้ ที่ สุ ด

รายละเอี ยดเพิ่ มเติ ม:
Kela
www.kela.fi
สมาคมส่งเสร ม
ิ สุขภาพจิต
www.mielenterveysseura.fi
บร กิ ารกรณีว กิ ฤตสำ�หรับชาวต่างชาติ:
โทรศ พ
ั ท์ (09) 4135 0501
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รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
ความร เู ้ บ ื อ้ งตน
้ เกีย่ วกับประเทศฟ น
ิ แลนด์
ww.lifeinfinland.fi
Infopankki – ฟ น
ิ แลนด์ ในภาษาของคุณ
www.infopankki.fi
ที พ
่ กั อาศ ยั
www.asuminen.fi
สำ�นักทะเบ ยี นทอ้ งถิ น
่
www.maistraatti.fi
กรมการตรวจคนเข า้ เม อื ง
www.migri.fi
Kela
www.kela.fi
กรมสรรพากร
www.vero.fi
บร กิ ารส่งเสร ม
ิ แรงงานและการประกอบอาช พ
ี
www.te-palvelut.fi
การเร ยี นภาษา
www.kotisuomessa.fi
www.finnishcourses.fi
กระทรวงการต่างประเทศ
www.formin.fi
การเร ยี นในประเทศฟ น
ิ แลนด์
www.studyinfinland.fi
บร กิ ารของรัฐในระบบออนไลน์
www.suomi.fi
แนะแนวประชาชน
www.kansalaisneuvonta.fi
โทรศัพท์ 029 5000

TEM esitteet 1/2018, suunnittelu Sissy Oy, paino Grano Oy 6/2018
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ความรู้ เบื ้ องต้ นเกี่ ยวกั บประเทศฟิ นแลนด์ เป็ นแพ็ คเกจความรู้ ที่ จั ดทำ �ขึ ้ นโดยศู นย์ ช่ วยเหลื อการ
ปรั บตั วเข้ าสู่ สั งคม ของกระทรวงส่ งเสริ มแรงงานและการประกอบอาชี พ โดยจั ดทำ �ขึ ้ นภายใต้ ค วาม
ร่ วมมื อกั บ Infopankki เวอร์ ชั่ น 1/2018

