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При обробці заявок на сезонні роботи враховується
дата початку роботи
Ми обробляємо заявки від сезонних працівників у тому порядку, в якому вони подані.
Однак при обробці заявок ми враховуємо дату початку роботи.
Ми намагаємося одночасно обробляти заяви, подані одному і тому ж роботодавцю.
По закону час обробки заявок на сезонну роботу 3 місяці.

Обробку заявки можна легко відстежувати в онлайн:


Коли сезонний працівник подає заявку на отримання дозволу на сезонну роботу
в Enter Finlandissa, він може стежити за ходом обробки заявки в Інтернет-сервісі.



Якщо сезонний працівник подає заявку на отримання сезонного дозволу на
проживання, він може запитати у чат-бота Kamu про стан своєї заявки на вебсайті
Migri.fi. Kamu перевірить хід заявки серед тих, хто має подібний тип справи та
основу для обробки даних. Детальніше про Kamu - час обробки даних, читайте
на migri.fi/chat.



Щотижня ми оновлюємо інформацію обробки заявок на сезонну роботу в
повідомленні про відстеження черг. Повідомлення публікується на нашому
вебсайті migri.fi/asiakastiedotteet.

Про рішення ми можемо повідомити лише заявника. Роботодавець сезонного
працівника може бачити на сайті Роботодавець Enter Finland työnantajan Enter
Finlandista, коли було прийнято рішення за заявкою, хоча він не може бачити фактичного
рішення.

У зв'язку з винятковою ситуацією ми не відповідаємо на
запити про стан заявок на сезонні роботи
Якщо немає проблем з обробкою заявки, ми не відповідаємо на запити про стан с
заявкою. Імміграційна служба Фінляндії щодня отримує десятки запитів про ситуації с
заявками і для відповіді на них потрібно багато часу, що забирає час виділений на
обробку прийняття рішень.
Цим ми бажаємо забезпечити, щоб сезонний працівник встиг розпочати роботу
своєчасно.

11.3.2021 - ukraina
Asiakastiedote:
Kausityöhakemusten
käsittelyssä huomioidaan
työn alkamisajankohta

2(2)

Використання Enter Finland пришвидшує обробку заявки
Сезонному працівникові варто подати заявку на отримання дозволу на сезонну роботу
на сайті Enter Finland, оскільки подання заявки через Інтернет швидше та дешевше.
Плата за обробку заявки, поданої на сайті Enter Finland, становить 75 євро, тоді як плата
за обробку паперової заявки становить 175 євро. Інструкції з пошуку інформації можна
знайти на нашому вебсайті: migri.fi/kausityo.
Роботодавець може заповнити заявку працівника в Інтернет-сервісі Enter Finland У цьому
випадку час обробки заяви скорочується і працівник швидше отримує рішення.
Більш детальну інформацію на сайті роботодавця Enter Finland для сезонних
роботодавців можна знайти в бюлетені для клієнтів: Työnantaja: Onko yritykseesi tulossa
kausityöntekijöitä? Voit nopeuttaa päätöksentekoa Enter Finlandissa

Додаткова інформація
Інструкції для клієнтів та посилання на бюлетені для клієнтів, підготовлені різними мовами,
можна знайти за адресою migri.fi/asiakasohjeet-kausityontekijoille.
Розділ для сезонних роботодавців на вебсайті Імміграційної служби Фінляндії можна
знайти за адресою migri.fi/kausityontekijan-tyonantajalle.
Інформацію про наслідки епідемії коронавірусу на обробку заявок можна знайти на
нашому вебсайті: migri.fi/koronavirus.
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