
  1(2) 
   
  UKRAINA 

Asiakastiedote Kausityöntekijän muistilista 
2020 

   

 

 

 

 

    
    
    
    
    

    

    

 

Збираєтеся до Фінляндії на сезонну роботу?  

Ретельно ознайомтеся з обов’язковим переліком 

вимог до сезонного працівника 

Вам потрібен дозвіл на виконання сезонної 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 гірськолижні курорти. Однак, зауважте, якщо Ви є 

орендованим працівником, то це не вважається сезонною роботою. Ознайомтеся з 

переліком сезонних робіт. 

 

Тривалість вашої роботи  не перевищує трьох місяців? 

• Якщо ви прибуваєте з країни, щодо якої діє безвізовий режим, то Вам необхідно 

подати заяву до Імміграційної служби Фінляндії для отримання сертифікату на виконання 

сезонної роботи. 

•Якщо ви прибуваєте з країни, на яку поширюються візові вимоги, подайте заяву до 

дипломатичного представництва Фінляндії на отримання візи для виконання сезонної 

роботи.  

 

Тривалість вашої роботи 3-9 місяців? 

• Подайте заяву на отримання посвідки на проживання для виконання сезонної роботи. 

• Оформіть заяву на сайті надання послуг в електронному вигляді «EnterFinland» та 

здійсніть ідентифікацію особи за кордоном у дипломатичному представництві. Якщо ви 

не маєте змоги подати заяву в електронному вигляді, подайте заяву в паперовому вигляді 

до дипломатичного представництва. Якщо термін вашої роботи перевищує шість 

місяців, процес прийняття рішення відбувається у дві стадії: спочатку часткове рішення 

ухвалює Бюро праці й підприємницької діяльності, а вже після цього заяву розглядає 

Імміграційна служба.  

 

Подайте заяву у зручний спосіб на сайті електронних 

послуг «Enter Finland» 

Радимо подати заяву на сайті електронних послуг «Enter Finland». На цьому сайті ви 

також можете відстежувати стадії розгляду заяви. 

Роботодавець також має змогу створити власний обліковий запис користувача на сайті 

«Enter Finland». Ви можете надати вашому працедавцеві дозвіл на користування 

послугами цього сайту у справах, пов’язаних з Вашого посвідкою на проживання для 
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виконання сезонної роботи. Працедавець може, скажімо, долучити необхідні додатки до 

вашої заяви. 

 

Виникли запитання? Ознайомтеся з поширеними 

запитаннями  

На сайті «Migri.fi» ви знайдете відповіді на більшість запитань, пов’язаних з темою 

сезонних робіт. 

Ми зібрали на нашому сайті відповіді на найпоширеніші запитання фінською, 

шведською, англійською, українською та російською мовами. Ознайомтеся з 

поширеними запитаннями.  

Ознайомтеся з додатковою інформацією про сезонну працю та інструкції щодо 

подання заяв.  

Дивіться відеосемінар про сезонні роботи. 

 


