
  1(2) 
   
   
   

 

    
    
   1.10.2021 – ukraina 

Asiakastiedote: Voit hakea uutta lupaa tai 
todistusta, jos sinulla on Suomessa oleskelulupa 
ja työnantajasi on kohdellut sinua kaltoin 

 

Якщо Ваш роботодавець Вас експлуатував, а у Вас є дозвіл на 
перебування у Фінляндії, ви зможете подати заявку на новий 
дозвіл або сертифікат 
 
Становище осіб, які стали експлуатованими роботодавцем, покращиться з 1 жовтня 2021 року, 
коли набудуть чинності зміни до Закону про іноземців. 
 
Якщо Ваш роботодавець експлуатував Вас або в значній мірі нехтував своїми зобов’язаннями, 
ви зможете подати заявку про продовження дозволу або на отримання свідоцтва про 
розширене право на роботу та змінити свого роботодавця. Для цього Вам необхідно мати 
дозвіл на перебування в Фінляндії з правом на роботу. 
 
Ви не можете подати заявку на отримання цього дозволу або посвідчення, якщо ви працювали 
у Фінляндії з сертифікатом на сезонну роботу або без дозволу на проживання. 

Якщо Вам буде наданий продовжений дозвіл або свідоцтво про розширене право на роботу 
через експлуатацію роботодавцем, ви матимете право працювати у будь-якій сфері на Свій 
вибір. Іншими словами, Ви матимете необмежене право на роботу. 

Як подати заявку на продовження дозволу на перебування або 
сертифікат через експлуатацію роботодавцем 

Подайте заявку на продовження дозволу на перебування, якщо Ваш поточний дозвіл 
скоро закінчиться, а у Вас ще немає нового роботодавця 

Продовжений дозвіл на перебування видається з метою пошуку роботи або підприємницької 
діяльності, і діє протягом одного року. Дозвіл набуває чинності після закінчення терміну дії 
попереднього дозволу на проживання. Прочитайте вказівки щодо того, як подати заявку на 
продовжений дозвіл через експлуатацію роботодавцем.  

Подайте заявку на отримання сертифікату, якщо у Вас є дійсний дозвіл на 
проживання і Ви знайшли нового роботодавця 
 
Свідоцтво про розширене право на роботу полегшує Вам залишити старе місце роботи та 
почати працювати на новому місці. Прочитайте вказівки щодо того, як подати заявку на 
отримання свідоцтва про розширене право на роботу через експлуатацію роботодавцем.  
 

Значна недбалість та експлуатація роботодавцем може означати, 
наприклад, що Ваш роботодавець: 

 змушує Вас працювати необґрунтовано довго; 

 не виплатив Вам заробітну плату, передбачену трудовим договором; 

 загрожує Вашому життю чи здоров’ю чи життю або здоров’ю Ваших близьких. 
Подивіться на докладніший перелік прикладів того, чим може бути істотна недбалість чи 
експлуатація роботодавцем. 
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На будь-якій роботі, виконаній у Фінляндії, необхідно дотримуватися законодавства Фінляндії. 
Це означає, що жоден працівник не повинен згоджуватися з недоплатою або працювати в 
небезпечних умовах. 


