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Сезонна робота 

Кому потрібен дозвіл на виконання сезонної роботи? 

Ті, хто прибувають до Фінляндії на сезонну роботу, повинні отримати відповідний 

дозвіл.  

Є три види дозволів на виконання сезонної праці: 

• Віза для виконання сезонної роботи потрібна громадянину країни, щодо якої діє

візовий режим, якщо його сезонна робота триває не більше 90 днів. Заяви на

отримання візи для виконання сезонної роботи розглядає і ухвалює

дипломатичне представництво Фінляндії.

• Сертифікат на виконання сезонної роботи потрібен для громадянина країни,

щодо якої діє безвізовий режим, якщо його сезонна робота триває не більше 90

днів. Рішення про задоволення прохання отримати сертифікат ухвалює

Імміграційна служба.

• Посвідка на проживання для виконання сезонної роботи потрібна особі, яка

прибуває на роботу до Фінляндії на термін 3–9 місяців. Посвідку на проживання

потрібно отримати в Імміграційній службі. Якщо сезонна робота триває 6–9

місяців, то спочатку часткове рішення ухвалює Бюро праці й підприємницької

діяльності.

Як я можу отримати дозвіл на виконання сезонної 

роботи? 

Подайте електронну заяву на отримання сертифікату для виконання сезонної роботи 

або посвідки на проживання для виконання сезонної роботи на сайті електронних 

послуг «Enter Finland». Це найшвидший та найвигідніший спосіб подати заяву. Якщо ж 

ви  не маєте змоги  скористатися послугами в електронному вигляді та за умови, що 

тривалість сезонної роботи не перевищує 90 днів: 

• надішліть прохання про отримання сертифікату для виконання сезонної роботи

разом з необхідними додатками електронною поштою чи поштовим листом до

Імміграційної служби.

Якщо ви  не маєте змоги  скористатися електронними послугами, та за умови, що 

тривалість сезонної роботи становить 3-9 місяців: 

• подайте заяву на отримання посвідки на проживання для виконання сезонної

роботи до дипломатичного представництва Фінляндії за кордоном. Таку заяву

не можна надіслати поштовим листом чи електронною поштою.
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• Якщо Вам потрібно поновити дозвіл на виконання сезонної роботи, то заяву на

поновлення можна подати до пункту обслуговування клієнтів в Імміграційній

службі.

Подати заяву на отримання візи для виконання сезонної роботи можна виключно у 

дипломатичному представництві Фінляндії за кордоном. 

Чи може в сезонного працівника бути кілька 

працедавців? 

Так, може. Наприклад, ті, хто працює на ягідних плантаціях, можуть укласти трудові 

угоди з кількома різними підприємствами ще до початку роботи. 

Якщо ви плануєте виконувати роботу для кількох працедавців, надайте при поданні 

заяви інформацію про кожного з працедавців. Ви можете доповнювати заяву протягом 

усього того часу, поки заява знаходиться у процесі розгляду в Імміграційній службі.  

Подайте прохання на отримання нового сертифікату для виконання сезонної роботи, 

якщо сезонна праця чітко припадає на різні часові періоди. Наприклад, якщо трудові 

угоди припадають на травень-червень і вересень-жовтень, то подайте окремі заяви на 

кожен з цих періодів. Однак перед цим обов’язково перевірте, чи не вийшов ваш 

термін дії безвізового перебування. Якщо ж ви попри завершення терміну дії 

безвізового перебування працюватимете далі, то в такому разі вас та вашого 

працедавця звинуватять у порушенні законодавства Фінляндії щодо іноземців.  

Чи повинен працедавець платити заробітну плату, не 

меншу ніж розмір мінімальної зарплати, вказаної в 

колективній угоді? 

Дохід від праці сезонного працівника має забезпечити йому засоби на проживання, до 

того ж заробітна плата повинна бути не меншою від зарплатні узгодженій у 

колективній угоді, якою регулюються ваші трудові відносини.  

Працедавець повинен забезпечити працівника такою кількістю робочих годин, щоб 

передбачена колективною угодою погодинна зарплатня, помножена на кількість 

робочих годин, становила щонайменше 1 236 євро на місяць. 

Яка інформація для заяви потрібна від працедавця? 

Працедавець  у всіх випадках повинен заповнити в заяві щодо сезонної праці форму 

TY6_plus. У формі треба вказати  основну інформацію про працедавця, працівника та 

умови праці. 



3(5) 

 Знайти форму можна також на сайті електронних послуг «Enter Finland». У справах 

щодо отримання посвідки на проживання для виконання сезонної роботи працедавцю 

також бажано користуватися сайтом «Enter Finland». Однак цей сайт поки ще не є 

доступним для роботодавців у справах щодо отримання сертифікату для виконання 

сезонної роботи. 

Які документи мені потрібно додати до заяви на 

отримання сертифікату для виконання сезонної 

роботи? 

Для заяви вам потрібні: 

• кольорова копія тих сторінок вашого паспорта, які містять персональні

відомості, та сторінок, на яких є будь-які записи чи позначки

• заповнена працедавцем форма TY6_plus

• копія квитанцій про оплату послуги розгляду заяви

Якщо ви маєте намір виконувати роботу для кількох працедавців, інформацію та 

додатки треба надати про кожного працедавця перед початком роботи. Ви можете 

доповнювати заяву протягом усього того часу, поки заява знаходиться на розгляді в 

Імміграційній службі.  

Що означає те, що заявник повинен мати належне 

місце для приживання? 

Умови проживання повинні відповідати загальноприйнятим у Фінляндії вимогам до 

безпеки та захисту здоров’я працівника. Житло повинно бути теплим, 

пожежобезпечним та обладнаним відповідними санітарними приміщеннями. В такому 

житлі працівник також повинен мати вільний доступ до теплої води для миття,  як і 

можливість відпочивати в призначеному для сну місці.   

Яким чином я отримаю інформацію про розгляд моєї 

заяви? 

Якщо ви подали заяву в «Enter Finland», ви можете відстежувати стадії розгляду заяви 

на цьому ж сайті електронних послуг. 

Всі заяви, пов’язані з сезонною працею, завжди розглядають як термінові. Термін 

розгляду може коливатися в залежності від періоду, на який припадає сезонна робота, 

та кількості заяв, що вже знаходяться на розгляді.  
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Максимальний термін розгляду відповідно до закону про сезонну працю не повинен 

перевищувати 90 діб. 

Під час сезонних робіт про ситуацію з чергами на розгляд заяв повідомляють щотижня 

в інформаційному бюлетені для клієнтів на веб-сайті Імміграційної служби. 

Я маю посвідку на проживання в іншій країні ЄС, чи 

можу я подавати заяву на отримання сертифікату для 

виконання сезонної праці? 

Ні, не можете. Ви можете виконувати сезонну роботу, але в такому разі ви повинні 

подати заяву на отримання посвідки на проживання на підставі працевлаштування 

(TTOL) заповнивши форму OLE_TY1. 

Зараз я працюю у Фінляндії і маю для цього посвідку 

на проживання для виконання сезонної роботи. Я хочу 

продовжити працювати на сезонних роботах у 

Фінляндії. Тривалість роботи - 2 місяці. Чи можу я 

подати заяву на отримання сертифіката для 

виконання сезонної роботи? 

Ні, не можете. Не можна подати заяву на отримання сертифікату для виконання 

сезонної роботи, якщо кінцевою метою є продовження терміну дії посвідки на 

проживання.  Залежно від тривалості трудових відносин Ви повинні подати заяву або 

на отримання посвідки на проживання для виконання сезонної роботи або на 

отримання посвідки на проживання на підставі працевлаштування. Також не можна 

подати заяву на отримання сертифікату для виконання сезонної роботи,  якщо у вас є 

видана у Фінляндії на іншій підставі посвідка на проживання, або якщо у цей момент 

на розгляді знаходиться ваша заява на отримання посвідки на проживання у Фінляндії.  

Як оплатити послугу розгляду заяви на сезонну 

роботу? 

Оплату за розгляд заяви можна здійснити різними способами: 

Cертифікат на виконання сезонної роботи: 

• Переказом безпосередньо на рахунок Імміграційної служби 
FI59 8129 9710 0117 35  або на сайті електронних послуг «Enter Finland». 

Додайте
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квитанцію про сплату збору за подання та розгляд заяви в «Enter Finland». У 

квитанції мають бути вказані ваше прізвище та ім’я. Копію квитанції про сплату 

збору додайте також у тому разі, якщо ви подали заяву на отримання 

сертифікату у паперовому вигляді.  

Посвідка на проживання для виконання сезонної роботи: 

• На сайті надання послуг в електронному вигляді «Enter Finland»

найпоширенішими кредитними картками або через фінський інтернет-банкінґ.

• У дипломатичному представництві під час  здійснення ідентифікації особи після

заповнення заяви  на отримання посвідки на проживання для виконання

сезонної роботи.

Я працюю фрилансером на сезонних роботах у 

Фінляндії. Чи можу я отримати сертифікат для 

виконання сезонної роботи або посвідку на 

проживання для виконання сезонної праці? 

Ви не можете подати заяву на отримання дозволу на виконання сезонної роботи, якщо 

у вас немає трудової угоди укладеної з працедавцем, що діє у Фінляндії.  

Обов’язковою передумовою для отримання сертифікату для виконання сезонної 

роботи або посвідки на проживання для виконання сезонної роботи є трудова угода 

між працівником і працедавцем. 

 Для того, щоб ви мали дозвіл працювати фрилансером у Фінляндії, подайте заяву на 

отримання посвідки на проживання на підставі здійснення підприємницької діяльності.  

Я прибуваю до Фінляндії як орендований працівник. 

Чи можу я подати заяву на отримання дозволу на 

виконання сезонної роботи? 

Ні, не можете. Закон про сезонну працю не поширюється на орендну працю. Ви 

повинні подати заяву на отримання посвідки на проживання на підставі 

працевлаштування (TTOL) з допомогою форми OLE_TY1. 


