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Відтепер сезонний працівник у Фінляндії може подати 

заяву в Інтернеті на отримання дозволу на 

перебування для виконання сезонної роботи  

Якщо Ви є сезонним працівником і перебуваєте у Фінляндії, з 1 червня 2021 

року Ви можете подати заяву на отримання дозволу на перебування для 

виконання сезонної роботи у Фінляндії на сайті «Enter Finland». Раніше 

сезонний працівник, який перебував у Фінляндії, мав змогу подати заяву на 

отримання дозволу на перебування для виконання сезонної роботи лише в 

письмовому вигляді. 

Ви можете подати заяву на отримання першого дозволу на перебування 

для виконання сезонної роботи у Фінляндії, якщо ви прибули до Фінляндії з 

візою або з сертифікатом для виконання сезонної роботи. 

Як подати заяву на отримання дозволу на 

перебування для виконання сезонної роботи у 

Фінляндії на сайті «Enter Finland», якщо Ви вже 

перебуваєте у Фінляндії: 

1. Заповніть заяву на отримання дозволу на перебування для виконання 

сезонної роботи у Фінляндії на сайті «Enter Finland». 

2. Виберіть  пункт обслуговування для проходження ідентифікації. 

Ідентифікація передбачає підтвердження особи, перевірку оригіналів 

вкладень та зняття відбитків пальців для дозволу на перебування у вигляді 

картки. 

3. Подайте заяву на сайті «Enter Finland» до закінчення терміну дії вашого 

теперішнього сертифікату або візи для виконання сезонної роботи. Якщо 

ви подаєте заяву на сайті «Enter Finland» до закінчення терміну дії вашого 

дозволу на сезонну роботу, то ви маєте право працювати і далі за умови, 

що ваш роботодавець – той самий. 

4. Відвідайте пункт обслуговування Імміграційної служби Фінляндії, щоб 

пройти ідентифікацію особи. 

5. Ознайомтеся детальніше з інформацією на цю тему на інтернет-

сторінці migri.fi/kausityolupa. 

Якщо ви маєте дозвіл на перебування для виконання 

сезонної роботи, термін дії якої закінчується 

Подайте заяву на продовження дозволу на перебування у разі, якщо ваша 

робота триває й далі безпосередньо після закінчення терміну 

теперішнього дозволу на перебування. Коли ви подаєте заяву на 

продовження дозволу на перебування, оформивши заяву в Інтернеті та 

пройшовши аутентифікацію наприклад, з допомогою інтернет-банкінгу, то 

відвідування пункту обслуговування Імміграційної служби Фінляндії для 

ідентифікації особи є не обов’язковим. Ознайомтеся детальніше з 

інформацією на інтернет-сторінці migri.fi/identification. 

 

https://enterfinland.fi/eServices/account/login


  2(2) 

   

   

   

 
Імміграційна служба Фінляндії 

   1.6.2021 – ukraina 

Asiakastiedote: Suomessa 

oleva kausityöntekijä voi nyt 

hakea kausityöoleskelulupaa 

verkossa 

  

 

Якщо Ваша робота не буде безпосередньо продовжуватись після 

закінчення терміну дії теперішнього дозволу на перебування, і Ви в цей час 

відвідуєте свою країну, то в такому разі ви не можете подати заяву на 

отримання продовження дозволу на перебування, а повинні подати заяву 

на отримання нового першого дозволу на перебування для виконання 

сезонної роботи у дипломатичному представництві Фінляндії. 

 

  


