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1. Informacje ogólne o Finlandii 

1.1. Informacje geograficzne 

Finlandia (po fińsku Suomi) leży w północnej Europie. Na północy graniczy ze Szwecją i Norwegią, a 

na wschodzie długą granicą (1269 km) z Rosją. Od Estonii oddzielona jest Zatoką Fińską. 

Powierzchnia Finlandii wynosi 338.424 km², co stawia kraj pod względem wielkości na piątej pozycji 

w zachodniej Europie. W najszerszym miejscu Finlandia mierzy 540 km, a w najdłuższym 1160 km. 

Lasy zajmują 70% powierzchni, a jeziora 10%. W Finlandii jest 188.000 jezior i 179.584 wysp. Za kołem 

podbiegunowym leży 25% powierzchni kraju. 

 

Kontynentalny klimat Finlandii charakteryzuje duże zróżnicowanie. Lato jest na ogół ciepłe, a zima 

mroźna. Średnia temperatura lipca w Helsinkach wynosi 22°C, a lutego - 4°C. Na obszarze leżącym za 

kołem podbiegunowym rozpoczyna się w końcu grudnia okres nieprzerwanych ciemności, noc 

polarna nazywana po fińsku kaamos i trwająca na wysuniętych najbardziej na północ terenach 51 

dni. W okresie przesilenia letniego w północnej Finlandii słońce pozostaje 51 dni nad horyzontem 

całą dobę. Najdłuższy dzień lata trwa ponad dwa miesiące.  

 

1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 

Finlandia jest republiką parlamentarną i od 1995 r. jest krajem członkowskim Unii Europejskiej. 

Funkcję głowy państwa sprawuje prezydent wybierany w wyborach powszechnych na sześcioletnią 

kadencję. Władza ustawodawcza leży w rękach jednoizbowego parlamentu (po fińsku Eduskunta), 

składającego się z 200 posłów wybieranych w wyborach powszechnych, odbywających się co cztery 

lata.  
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Stolicą Finlandii są Helsinki, które liczą 588.549 mieszkańców. Helsinki z sąsiednimi miastami Espoo (247 

970 mieszkańców), Vantaa (200.055 mieszkańców), Kauniainen (8.649 mieszkańców) tworzą 

metropolię zamieszkiwaną przez prawie jedną szóstą ogółu ludności kraju. Inne większe miasta to 

Tampere (213.217 mieszkańców), Turku (177.326 mieszkańców) i Oulu (141.671 mieszkańców). 

Około 71% Finów zamieszkuje obecnie obszary miejskie, a 29% ludności tereny wiejskie. Dwie trzecie 

Finów zamieszkuje w południowej Finlandii, tj. na południe od Tampere. 

 

Finlandię zamieszkiwało na koniec 2010 roku 5.375.276 osób przy średniej gęstości zaludnienia 16 

osób/km². W 2010 roku w Finlandii zamieszkiwało łącznie 167.954 cudzoziemców czyli ok. 3.1 proc. 

ogółu ludności. Największe skupiska tworzą Estończycy (29.080), Rosjanie (28.426) i Szwedzi 

(8.510). Średnia długość życia Finów wynosi: 76 lat dla mężczyzn, 83 lata dla kobiet. 

 

W Finlandii od 1923 roku istnieje pełna wolność wyznania. Najbardziej powszechny jest ewangelicki 

kościół luterański: 82.4% ludności otrzymało chrzest jako luteranie, podczas gdy 1.1% należy do 

fińskiego kościoła prawosławnego. Ok. 8 000 osób należy do kościoła katolickiego. Ateiści stanowią 

9% ludności. 

 

Kraj podzielony jest na 6 prowincji (lääni): Finlandię Południową, Finlandię Zachodnią, Finlandię 

Wschodnią, Oulu,Laponię i Wyspy Alandzkie. Finlandia od 1stycznia 2010 r. jest podzielona na 20 

regionów(maakunta), 72 subregiony oraz 342 gminy (kunta). Regiony te znacznie różnią się pod 

względem rozwoju społeczno - gospodarczego. 

 

Obowiązują dwa języki urzędowe - fiński i szwedzki. Językiem fińskim posługuje się 91.5 % ludności 

a szwedzkim 5,5% ludności. Język fiński należy do ugrofińskiej grupy językowej. Najbliższym pokrewnym 

mu jest język estoński, nieco dalszym węgierski. W kontaktach biznesowych powszechnie używa się 

angielskiego.  

 

Finlandia jako jedyny kraj nordycki obecna jest od 01.01.1999 roku w Europejskiej Unii Walutowej i 

spełniła kryteria ekonomiczne postawione przez Traktat z Maastricht do wprowadzenia wspólnego 

pieniądza euro. Od 1 marca 2002 roku euro jest jedyną oficjalną walutą w Finlandii, chociaż Bank 

Centralny będzie skupował marki fińskie do 29 lutego 2012 roku. 

Główne gałęzie gospodarki to: przemysł elektroniczny, drzewny, celulozowo-papierniczy, metalowy, 

maszynowy, hutnictwo, elektrotechniczny, chemiczny, energetyczny, poligraficzny, przetwórstwa 
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spożywczego, stoczniowy, materiałów budowlanych, skórzany, rybołówstwo. Finlandia zaliczana jest 

do grupy najbogatszych krajów UE.  

 

1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 

1 stycznia - Nowy Rok (Uudenvuoden päivä) 

6 stycznia - Trzech Króli (Loppiainen) 

Wielki Piątek (Pitkäperjantai) i Poniedziałek Wielkanocny (Pääsiäinen)- święta ruchome 

1 maja - Święto Pracy (Vapunpäivä) 

Wniebowstąpienie (Helatorstai) - święto ruchome 

Zielone Świątki (Helluntai) - święto ruchome 

Wigilia i Dzień Świętojański (Juhannus) - piątek i sobota między 19 i 26 czerwca 

Wszystkich Świętych (Pyhäinpäivä) - obchodzi się w sobotę następującą po 1 listopada 

6 grudnia - Dzień Niepodległości (Itsenäisyyspäivä) 

24 i 25 grudnia - Wigilia i Boże Narodzenie (Jouluaatto & Joulupäivä) 

26 grudnia - Drugi dzień Bożego Narodzenia (Tapaninpäivä). 

Lipiec jest podstawowym okresem, w którym wykorzystywane są urlopy letnie. 

 

1.4. Telefony alarmowe i informacyjne 

Telefon ratunkowy - 112 

Ambasada RP w Helsinkach - (+358 9) 618 280 

Konsulat RP w Helsinkach (po godzinach urzędowania, w sprawach wymagających natychmiastowej 

interwencji konsularnej) - : +358 503 293 567 

Centrum Antykryzysowe dla Obcokrajowców w Helsinkach  - (+358 9) 41350501 www.paihdelinkki.fi 

 

1.5. Adresy polskich placówek dyplomatycznych 

Ambasada RP w Helsinkach 

Armas Lindgrenintie 21, 00570 Helsinki, e-mail: helsinki.amb.info@msz.gov.pl 

 

1.6. Pozostałe przydatne informacje 

• Karty kredytowe i płatnicze są w powszechnym użyciu, przy zakładaniu konta wymagany jest 

paszport. 

• Finlandia należy do czołówki krajów Unii Europejskiej pod względem wysokości kosztów 

utrzymania. 

http://www.paihdelinkki.fi/
mailto:helsinki.amb.info@msz.gov.pl
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• Sklepy czynne są przeważnie od godz. 9.00 do 21.00 w dni powszednie i od 9.00 do 18.00 w soboty. 

Banki czynne są wyłącznie w dni robocze w godz. 9.00–16.00. W niedziele można zrobić zakupy od 

12.00 do 18.00 lub 21.00. 

• W Finlandii językiem urzędowym, oprócz języka fińskiego, jest szwedzki, używany zwłaszcza na 

Wyspach Alandzkich oraz na zachodnim i wschodnim wybrzeżu. Nazwy miejscowości na tablicach 

drogowych oraz nazwy ulic bardzo często są również dwujęzyczne. Posługiwanie się językiem 

angielskim w kontaktach z ważniejszymi urzędami, hotelami, kempingami, punktami informacji 

turystycznej i większymi sklepami nie stanowi problemu, z wyjątkiem małych miejscowości, 

zwłaszcza na północy kraju. 

• W Finlandii dużą wagę przywiązuje się do ochrony środowiska naturalnego, a jej obywatele 

oczekują pełnego respektowania tej zasady przez turystów (zabieranie odpadków z miejsc 

biwakowania). Łowienie ryb dozwolone jest po wykupieniu pozwolenia ważnego na daną prowincję – 

można je kupić w fińskich kioskach z prasą i rzeczami codziennego użytku (R-kioski) oraz na 

większości stacji benzynowych. Na zbieranie grzybów i owoców leśnych na własny użytek nie są 

potrzebne zezwolenia. Palenie ognisk i biwakowanie poza wyznaczonymi miejscami bezwzględnie 

wymaga zgody właściciela terenu. Należy pamiętać o zachowaniu stosownej odległości od domostw 

położonych w lasach i zwracać uwagę na oznaczenia dróg i terenów prywatnych: yksityistie lub 

yksityisalue oznacza zakaz wchodzenia i wjazdu. 

• Żeglarze przybywający do Finlandii powinni zwrócić uwagę na liczne podwodne skały. Zaleca się 

cumowanie łodzi na przystaniach. Cumowanie poza przystaniami jest dozwolone tylko w miejscach 

nie zajętych przez domy letniskowe lub za zgodą ich właścicieli. 

• Numer 112 to numer telefonu alarmowego służącego do kontaktowania się w nagłych 

wypadkach z policją, pogotowiem i strażą pożarną. 

• Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym komisariacie policji. Protokół policyjny będzie 

potrzebny do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Jak najszybciej trzeba  zastrzec  zgubione 

lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. Jeśli zgubimy lub stracimy paszport lub inny dokument 

podróży, należy nie tylko zgłosić to na policję, lecz także w miarę szybko skontaktować się z polskim 

konsulatem. 

• W Finlandii panuje surowy klimat, zwłaszcza na północy kraju, gdzie nawet latem temperatura 

może wynosić ok. +10 st. C. Latem bardzo dokuczliwe są komary. 

• Różnica czasu w porównaniu z czasem polskim wynosi +1 godzina. 

 

2. Praca w Finlandii 
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2.1. Dostęp obywateli polskich do fińskiego rynku pracy 

Od 1 maja 2006 r. nie ma już ograniczeń w dostępie do rynku pracy w Finlandii dla obywateli 

Polski, ponieważ swobodne poruszanie się po obszarze UE należy do podstawowych praw Unii.  

 

Polska i Finlandia należą do grupy krajów strefy Schengen, w ramach której obywatele tych państw 

mogą poruszać się swobodnie przez okres trzech miesięcy. Podróżny powinien mieć ze sobą ważny 

dokument podróży czyli paszport lub dowód osobisty. 

 

Swobodne poruszanie się obejmuje również członków rodziny obywatela UE oraz jego współmałżonka 

czy partnera życiowego, którzy nie są obywatelami kraju UE. Taki członek rodziny może jednak 

swobodnie poruszać się w obrębie UE tylko w towarzystwie należącego do rodziny obywatela UE, 

nie samodzielnie. W takim wypadku do członków rodziny zalicza się dzieci w wieku poniżej 21 lat lub 

wymagające szczególnej opieki oraz sprawujących taką opiekę rodziców. 

 

Obywatel Unii Europejskiej ubiegający się o pracę w Finlandii może przebywać w Finlandii przez 

dodatkowy miesiąc pod warunkiem, że będzie nadal ubiegał się o pracę i ma dobre perspektywy 

znalezienia pracy (Ustawa o Cudzoziemcach §158). Obywatele Polski nie potrzebują pozwolenia na 

pobyt lub pozwolenia na pracę. Jeżeli obywatel Polski ma zamiar zostać w Finlandii dłużej niż 

3 miesiące ma on obowiązek rejestracji pobytu w najbliższym komisariacie policji (zarejestrowanie 

kosztuje ok. 50 €). Obywatele krajów UE a także członkowie ich rodzin mogą zarejestrować się jako 

osoby poszukujące pracy. Osoby, zarejestrowane jako poszukujące pracy mają uprawnienia do 

indywidualnych usług z zakresu pośrednictwa pracy oraz wiążących się z tym przywilejów. 

 

2.2.Rejestrowanie u przedstawicieli miejscowej policji. 

Obywatele UE mają obowiązek zarejestrowania swojego pobytu po upływie trzech miesięcy od 

przyjazdu do Finlandii. Zarejestrowanie wykonuje się u przedstawicieli miejscowej policji.  

 

Zarejestrowanie będzie udokumentowane pisemnym zaświadczeniem („Zaświadczenie o 

zarejestrowaniu prawa do pobytu obywatela Unii”), kiedy warunki związane z rejestracją zostaną 

wyjaśnione. 

 

Członek rodziny obywatela UE, który nie jest obywatelem kraju należącego do UE, musi złożyć 

podanie o uzyskanie karty pozwolenia na pobyt. Członkowie rodziny niezależnie od obywatelstwa 
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mają prawo do wykonywania pracy zarobkowej lub do samodzielnego uprawiania zawodu. Za 

członka rodziny uważa się współmałżonka lub partnera w związku otwartym, z którym związek 

zarejestrował obywatel UE bez względu na płeć, oraz dzieci w wieku poniżej 21 lat należące do 

rodziny, utrzymanie których jest uzależnione od dochodów obywatela UE. 

 

Zarejestrowanie i karta prawa do pobytu są dowodami na prawo do pobytu, a więc nie są one 

pozwoleniami na pobyt w pełnym tego słowa znaczeniu. Zaświadczenie o zarejestrowaniu jest 

potwierdzeniem, że prawo do pobytu obywatela UE zostało zarejestrowane w rejestrze 

cudzoziemców. 

 

Po czteroletnim okresie mieszkania w Finlandii obywatel UE i członkowie jego rodziny mogą uzyskać 

stałą kartę pozwolenia na pobyt. Uzyskanie stałej karty pozwolenia na pobyt nie jest obowiązkiem, 

ponieważ w stosunku do prawa do pobytu zarejestrowanie lub karta pozwolenia na pobyt są 

wystarczającymi działaniami i dokumentami. 

 

Do zarejestrowania prawa do pobytu wymagane są w zależności od uzasadnienia następujące 

dokumenty: 

- formularz podstawowych danych 

- formularz wyjaśniający sprawy rodzinne 

- świadectwo zawarcia małżeństwa 

- zaświadczenie pracodawcy o stosunku o pracę 

- wyjaśnienie działania związanego z uzyskaniem środków na życie 

- świadectwa dotyczące wykształcenia 

- zgłoszenie dotyczące zabezpieczenia środków na życie 

- zdjęcie 

- krajowy dowód osobisty lub paszport 

- dowód wniesienia opłaty urzędowej (aktualne stawki opłat na stronach Fińskiego Urzędu 

Imigracyjnego http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?article=1989) 

- inne dokumenty wskazane przez przedstawicieli władz. Karty personalne odbiera się z miejscowej 

komendy policji. 

 

Przedstawiciel miejscowych władz policyjnych może przyznać kartę personalną zgodnie z miejscem 

zamieszkania cudzoziemca przebywającego na stałe w Finlandii, który jest zarejestrowany w systemie 

http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?article=1989)
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danych społeczeństw, i tożsamość którego można stwierdzić w wiarygodny sposób. Na podstawie 

takiej karty nie wolno wyjeżdżać za granicę, ponieważ nie jest to dokument podróżny. Do karty 

personalnej można na prośbę starającego się o nią dołączyć również dane dot. ubezpieczenia 

zdrowia, jeżeli starający się uzyskał prawo do usług socjalnych w Finlandii. Karta personalna z 

danymi dotyczącymi ubezpieczenia zdrowia może być przedstawiana zamiast karty Kela (ZUS) np. 

przy załatwianiu spraw w aptekach lub w czasie wizyt u lekarza. 

 

Kartę personalną można również stosować jako dowód rozpoznawczy przy załatwianiu spraw drogą 

elektroniczną. 

 

Podanie o kartę personalną należy złożyć osobiście na komendzie miejscowej policji. Do podania 

należy dołączyć: 

- 2 zdjęcia (raczej czarno-białe) 

- wiarygodne udowodnienie tożsamości (np. paszport) 

-zgodę opiekuna, jeżeli składający prośbę jest w wieku poniżej 18 lat 

 

2.3.Rejestrowanie miejsca zamieszkania w Magistracie i otrzymanie personalnego numeru 

identyfikacyjnego 

Dane dotyczące osób mieszkających w Finlandii wprowadza się do systemu danych społeczeństwa. 

Rejestr obywateli prowadzą miejscowe Magistraty. Dane wprowadzane do rejestru to m.in. imię i 

nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, informacje o stanie rodzinnym oraz adres zamieszkania. 

Osobie, która przeprowadziła się do Finlandii rejestruje się adres zamieszkania w Finlandii, jeżeli 

ma ona zamiar pozostać tu na stałe i posiada przyznane przynajmniej na rok pozwolenie na pobyt. 

Jeżeli dane wprowadza się do systemu danych społeczeństwa w celu uzyskania personalnego 

numeru identyfikacyjnego (Pesel). Obywatele UE muszą przed zarejestrowaniem w systemie danych 

społeczeństwa zarejestrować się u przedstawicieli miejscowej policji. System danych społeczeństwa 

wymaga świadectwa zarejestrowania prawa do pobytu obywateli Unii. 

 

Obywatele cudzoziemscy mają więc obowiązek osobistego zgłoszenia się w miejscowym Magistracie 

w celu zarejestrowania  danych osobistych oraz złożenia pisemnego zgłoszenia o przeprowadzce, co 

oznacza konieczność posiadania adresu zamieszkania. Jednocześnie wymagane jest uzyskanie 

personalnego numeru identyfikacyjnego (Pesel), przy pomocy którego dane osobiste są 

rejestrowane. W chwili zgłoszenia należy przedstawić paszport i inne zaświadczenia związane z 
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danymi osobistymi, takimi jak m.in. pozwolenie na pobyt, które daje prawo do przebywania na 

terenie kraju przynajmniej przez rok oraz świadectwo urodzenia. Obcokrajowiec zgłasza do rejestru 

dane takiego samego typu jak obywatele Finlandii. Dane te muszą mieć wiarygodne podstawy, 

przykładowo w formie albo prawomocnego, oryginalnego dokumentu lub prawomocnej, 

poświadczonej przez notariusza kopii. Magistrat udziela informacji dotyczących uprawomocnienia 

dokumentów. Dokumenty są przyjmowane w języku fińskim, szwedzkim lub angielskim. Dane z 

rejestru używane są m.in. do organizacji wyborów, spraw związanych z podatkami, opieką zdrowotną, 

uprawnień sądowych i statystyk. 

 

Osoba, której dane zostały wprowadzone do systemu danych o ludności może w razie potrzeby 

otrzymać wyciąg (zaświadczenie urzędowe) z systemu danych np. w związku z biletem komunikacji 

okręgowej, przy staraniu się o mieszkanie lub w celu przedstawienia go pracodawcy. Zaświadczenie 

urzędowe można zamówić w każdym Magistracie. Na wyciągu zostaną wydrukowane dane osobiste: 

imiona i nazwisko, personalny numer identyfikacyjny, stan cywilny, urząd wydający, miejsce 

zamieszkania i adres. W razie potrzeby na zaświadczeniu mogą zostać umieszczone również dane 

dotyczące współmałżonka i dzieci oraz rodziców, jeżeli takie dane zostały wprowadzone do systemu 

danych społeczeństwa. 

 

W razie zmiany adresu należy złożyć wymagane przez prawo zgłoszenie przeprowadzki w ciągu 

siedmiu dni od jej wykonania. Jeżeli osoba wyprowadza się z Finlandii, można takie zgłoszenie 

wykonać telefonicznie, pocztą elektroniczną lub przesłać pocztą. W przypadku przeprowadzki z 

Finlandii za granicę, należy zawsze wykonać pisemne zgłoszenie tego na formularzu i pocztą 

elektroniczną. Dodatkowo w wielu urzędach (Kela/ZUS, poczta, Biuro podatkowe) istnieją specjalne 

formularze zgłoszenia przeprowadzki, które mogą zostać do tego wykorzystane. Obowiązek 

zgłoszenia przeprowadzki dotyczy również obywateli obcych krajów, którzy mają stały lub 

tymczasowy adres zamieszkania w Finlandii. 

 

Personalny numer identyfikacyjny (hetu=Pesel) otrzymany przez osobę będzie niezmienny przez całe 

jej życie. Osoba może być rozpoznana wszędzie tam, gdzie numer identyfikacyjny jest potrzebny bez 

względu na zmiany imion czy nazwiska. Personalny numer identyfikacyjny jest stosowany w Finlandii 

od ponad 25 lat. Również cudzoziemiec krótko mieszkający w Finlandii może otrzymać personalny 

numer identyfikacyjny, jeżeli jest on mu potrzebny np. w związku z wykonywaniem pracy. 

Wykonywanie pracy musi jednakże trwać ponad trzy miesiące.  
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Personalny numer identyfikacyjny jest konieczny do wypłacania pensji i wynagrodzeń jako gwarancja, 

że pieniądze otrzyma właściwa osoba. Personalny numer identyfikacyjny jest potrzebny do 

załatwiania spraw socjalnych i związanych z ubezpieczeniem emerytalnym. Również przedstawiciele 

władz podatkowych potrzebują numeru identyfikacyjnego do rozpatrywania spraw podatkowych i 

opłat o charakterze podatkowym, podobnie korzystanie z usług bankowych wymaga personalnego 

numeru identyfikacyjnego. Ogólnie personalny numer identyfikacyjny jest konieczny do załatwiania 

spraw urzędowych w Finlandii. 

 

Rozsądne posługiwanie się personalnym numerem identyfikacyjnym zmniejsza ryzyko błędnego 

zarejestrowania i w ten sposób zwiększa stopień zabezpieczenia danych osobowych. Numer 

identyfikacyjny nie jest jednakże zawsze niezbędny. Załatwianie spraw jest zazwyczaj możliwe na 

podstawie imienia i nazwiska. 

 

2.4. Warunki pracy 

W Finlandii warunki zatrudnienia są określane przez wiele różnych przepisów, które są ugrupowane 

hierarchicznie. Nie ma jednolitego kodeksu pracy. Oznacza to, że przepisy mają swoją priorytetową 

kolejność w związku z którą przepis będący powyżej anuluje przepis niższego poziomu. Takimi 

źródłami przepisów jest konstytucja, międzynarodowe umowy i dyrektywy UE, krajowe 

prawodawstwo, umowy zawodowych związków centralnych, umowy o warunkach pracy, zasady 

pracy lub odpowiednie umowy, umowa o pracę, porównywalne z nimi zasady praktyczne oraz 

zarządzenia pracodawcy. Najbardziej znaczące jest tu prawodawstwo i umowy o warunkach pracy. 

Warunki pracy można również ustalić w umowie o pracę, jednakże minimalne warunki określone są 

zgodnie z prawem i ogólną umową o warunkach pracy. 

 

Umowa o pracę pracowników umysłowych wyższego stopnia ma duże znaczenie, ponieważ nie 

istnieje ogólna umowa o warunkach pracy, która ich dotyczy, natomiast ma ona formę luźniejszych, 

ramowych umów. Zgodnie z tzw. dogodniejszym przepisem pracodawca i pracownik mogą jednakże 

uzgodnić lepsze warunki w umowie o pracę. Natomiast uzgodnione w umowie o pracę warunki 

gorsze od ogólnej umowy warunków o pracę są nieważne. W zaistniałych sytuacjach spornych 

dotyczących interpretacji warunków stosunku o pracę pracodawca ma zawsze prawo pierwszeństwa 

interpretacji i wówczas interpretacja pracodawcy jest stosowana aż do chwili, kiedy spór zostanie 

rozstrzygnięty. 
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W Finlandii stosuje się te same zasady, przepisy prawa o pracy, prawa dotyczące umów o pracę 

i umowy warunków pracy. Sytuacja pracowników oddelegowanych odbiega w pewnym zakresie od 

sytuacji osób zatrudnionych na miejscu. Główną zasadą jest jednakże, że również w stosunku do 

pracowników oddelegowanych należy stosować fińskie przepisy prawne dotyczące pracy i to, że 

także inne sprawy związane z warunkami pracy i płacami odpowiadają warunkom stosowanym w 

Finlandii. Odnośnie pracowników oddelegowanych nastąpiły zmiany na początku roku 2006, w 

wyniku których ich sytuacja w stosunku do fińskich pracowników uległa znacznemu zbliżeniu. 

 

2.5.Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika 

Stosunek o pracę powstaje w chwili, kiedy pracownik zobowiąże się do wykonywania pracy na 

rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem i nadzorem. Znakiem rozpoznawczym stosunku o pracę 

jest wykonywanie za wynagrodzeniem pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem i 

nadzorem na podstawie umowy o pracę. Kiedy stosunek o pracę zostaje zawiązany, w życie wchodzą 

prawa i obowiązki określone przez fińskie prawodawstwo i zgodne z umową o warunkach o pracę, 

dotyczące pracownika i pracodawcy i takie same dla wszystkich bez względu na obywatelstwo. 

 

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia zgodnego z umową o warunkach pracy oraz do określonych 

warunków pracy. Ma on prawo do ochrony określonej w prawach i umowach, takiej jak ochrona 

przed dyskryminacją. Ma on również prawo do wstąpienia do związków zawodowych oraz prawo do 

bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, o które sam ma obowiązek również dbać. Do 

obowiązków pracownika należy dokładne wykonywanie zadań i stosowanie się do wskazówek i 

nakazów pracodawcy, rezygnacja z działań konkurujących z pracodawcą, dotrzymywanie tajemnicy 

służbowej i zawodowej oraz branie pod uwagę korzyści pracodawcy. 

 

Do praw pracodawcy należy podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracownika, kierowanie pracą, 

zwolnienie pracownika lub wymówienie stosunku o pracę. Obowiązkiem pracodawcy jest stosowanie 

praw i umów takich jak umowa o warunkach o pracę, sprawiedliwe traktowanie pracowników, 

dbanie o równouprawnienie, dbanie o bezpieczeństwo pracy, przekazanie pracownikowi na piśmie 

wyjaśnienia dotyczącego warunków wykonywania pracy oraz dbanie o dobrą atmosferę w miejscu 

pracy, możliwości wykonywania przez pracownika czynności roboczych i rozwój zawodowy. Do 

obowiązków pracodawcy zalicza się również oferowanie dodatkowej pracy dla pracowników 

zatrudnionych na niepełnym etacie, obowiązek ponownego przyjęcia do pracy zwolnionego 
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pracownika, informowanie o zwalniających się miejscach pracy, przyznanie pracownikowi 

dodatkowych korzyści, niezależnych od czasu trwania stosunku o pracę, wypłacanie wynagrodzenia 

za czas absencji chorobowej i przerwanie pracy, np. w okresie wymówienia umowy o pracę. 

Obowiązkiem pracodawcy jest również wypłacanie wynagrodzenia zgodnego z umową o warunkach 

pracy, zadbanie o wypłacanie podwyżek uzgodnionych w umowach o warunkach pracy oraz 

terminowe wypłacanie wynagrodzenia. 

 

2.6. Rodzaje umów o pracę 

Niestandardowy typ umowy o pracę staję się w Finlandii coraz częściej spotykany. Mimo że 

generalna zasada mówi, że standardowa umowa powinna być zawierana na czas nieokreślony, to 

można także zawierać umowę na czas określony. Wymaga to jednak uzasadnienia. Obecnie ponad 

połowa umów o pracę jest w Finlandii zawierana na czas określony. 

 

Pracownik może zawierać z pracodawcą kilka umów na czas określony następujących po sobie, ale 

wymaga to uzasadnienia. 

 

Prawo dotyczące umów o pracę określa sporządzanie umów i jest ono stosowane prawie do 

wszystkich stosunków o pracę bez względu na rodzaj pracy. W umowie o pracę nie wolno uzgodnić 

np. tego, że w stosunku o pracę nie będą stosowane zasady prawa o pracy. Również obowiązująca 

ogólna umowa o warunkach pracy w danej dziedzinie określa minimalne warunki. Jeżeli umowa o 

pracę jest z tym niezgodna, należy stosować takie rozporządzenia, które są dogodniejsze dla 

pracownika. Oprócz wspomnianych wyjątków strony zawiązujące umowę o pracę mogą dosyć 

swobodnie ustalać warunki stosunku o pracę, czyli sporządzać umowę o pracę. 

 

Przy pomocy prawa pracy reguluje się sporządzanie umów o pracę, obowiązki pracownika i 

pracodawcy, określanie minimalnych warunków umowy o pracę, prawa pracownika do czasu 

wolnego w związku ze sprawami rodzinnymi, odsyłanie pracownika na przymusowy urlop bezpłatny, 

zakończenie umowy o pracę, obowiązek wypłaty odszkodowania, wpływ nieokreślonych i 

wygórowanych warunków umowy, umowy o pracę o charakterze międzynarodowym oraz sytuację 

przedstawicieli pracowników. 

 

Umowę o pracę sporządza się zazwyczaj w postaci pisemnej po to, aby nie powstały niejasności co do 

spraw ustalonych. Jest to ważne szczególnie w takich przypadkach, gdzie uzgodniono warunki pracy 
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lepsze od ogólnej umowy o warunkach pracy. Umowa o pracę może być również ustna, ale 

pracodawca ma obowiązek pisemnego potwierdzenia warunków przy pierwszej wypłacie bez 

oddzielnej prośby pracownika. Umowa o pracę może być też zawarta w formie elektronicznej. 

 

W umowie o pracę zapisuje się zazwyczaj przynajmniej następujące ustalenia: 

a) strony umowy. Zarówno pracodawca jak i pracownik podpisują umowę. 

b) dzień rozpoczęcia pracy. Jako dzień rozpoczęcia stosunku o pracę zapisuje się dzień, kiedy 

pracownik rozpoczyna wykonywanie pracy. Dzień podpisania umowy o pracę określa dzień 

rozpoczęcia stosunku o pracę co oznacza, że rozpoczynają się obowiązki pracownika wobec 

pracodawcy np. w stosunku do działalności konkurencyjnej.  

c) czas trwania umowy o pracę.  

d) uzasadnienie umowy na czas określony. Każda umowa zawierana na czas określony musi mieć 

uzasadnienie. 

e) okres próbny. Okres próbny w umowach zawiązanych na czas nieokreślony może trwać nie 

dłużej niż cztery miesiące. 

f) czas pracy. 

g) miejsce wykonywania pracy. Jeżeli miejsce wykonywania pracy zostało dokładnie ustalone, 

ogranicza to możliwości pracodawcy do przesuwania pracownika na inne miejsca. 

h) zadania robocze. Jeżeli zadania robocze nie zostały ustalone ustnie lub pisemnie, przyjęte 

zasady postępowania mogą stać się warunkiem stosunku o pracę. Pracodawca ma prawo do 

kierowania pracą i jeżeli zasięgu zadań roboczych nie ustalono jednostkowo, pracownik może być 

zobowiązany do wykonywania prawie wszystkich wskazanych przez pracodawcę robót w ramach 

uzgodnionego wynagrodzenia. 

i) wynagrodzenie, podstawy jego określania i czas wypłaty. 

j) urlop roczny i dodatek za urlop. 

k) okres wypowiedzenia. Okresy wypowiedzenia są różne w zależności od czasu trwania stosunku o 

pracę i wahają się ze strony pracodawcy pomiędzy 14 dniami i 6 miesiącami. Ze strony pracownika 

okres wypowiedzenia może wynosić od 14 dni do miesiąca. Okres wypowiedzenia można ustalić w 

inny sposób w umowie o pracę lub w warunkach umowy o pracę. W czasie trwania okresu 

wypowiedzenia pracownika obowiązują normalne prawa i obowiązki, również obowiązek 

wykonywania pracy, chyba że pracodawca oddzielną decyzją zwolnił go od tego. W takim 

przypadku sprawę warto zapisać w zawiadomieniu o wypowiedzeniu. Jeżeli któraś ze stron nie 

zastosuje się do warunków okresu wypowiedzenia, można zobowiązać ją do wypłacenia 
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odszkodowania. 

l) wykonywanie pracy dodatkowej i nadgodzin. Pracę dodatkową można wykonywać do  40 godzin w 

tygodniu. Nadgodziny przekraczają regularny czas pracy i są one zawsze dobrowolne. Dopuszczalny 

najwyższy wymiar nadgodzin jest objęty przepisami: w ciągu czterech miesięcy można wykonać nie 

więcej niż 138 nadgodzin, w skali rocznej najwyżej 250 nadgodzin. 

m) data i podpisy. Złożeniem swojego podpisu pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na 

ustalonych warunkach.  

 

2.7. Czas pracy 

Według prawa fińskiego maksymalny (w normalnym wymiarze) czas pracy to 8 godzin dziennie/ 

/40 godzin tygodniowo. Porozumienia zbiorowe w wielu sektorach ustalają także krótszy czas 

pracy np. 37,5 godzin tygodniowo. W zależności od rodzaju pracy, długość dnia pracy może się 

znacznie różnić i może przekraczać 8 godzin. Pracownik może pracować w nadgodzinach tylko w 

ograniczonym wymiarze w ciągu tygodnia. Bardziej szczegółowe ustalenia w zakresie czasu pracy 

są zawarte w umowie. Jednak w dłuższym okresie liczba godzin pracy w ciągu tygodnia musi średnio 

wynosić do 40. Pracownik nie może pracować w nadgodzinach bez swojej zgody. Odnośnie czasu 

pracy można dokonać również miejscowych ustaleń, ale i wówczas czas pracy może wynosić 

najwyżej 9 godzin dziennie i 45 godzin tygodniowo. 

 

Istnieją limity, jeśli chodzi o nadgodziny i wyższe stawki wynagrodzenia za pracę w ich czasie. 

Wymiar nadgodzin nie może przekroczyć 138 godzin w ciągu czterech miesięcy i 250 w ciągu 

roku. 

2.8. Urlop wypoczynkowy 

Na podstawie Ustawy o urlopach rocznych (Vuosilomalaki) prawo do urlopu rocznego wypracowuje 

się będąc w stosunku o pracę trwającym krócej niż rok w wymiarze 2 dni powszednich za każdy 

przepracowany miesiąc i w wymiarze 2,5 dnia w stosunku o pracę trwającym przynajmniej rok. 

Określenie urlopu obejmuje rocznie  czas pomiędzy 1 kwietnia - 31 marca. Główną część urlopu 

rocznego, 24 dni urlopu letniego powinno być możliwe do wykorzystania w okresie pomiędzy 2 

maja - 30 września. Urlop zimowy należy wykorzystać w czasie przekraczającym ten okres do 

momentu następnego sezonu urlopowego. Za okres urlopowy przysługuje takie samo wynagrodzenie 

jak za pracę. Ilość przekraczającą 18 dni urlopu można pozostawić do wykorzystania w późniejszym 

okresie. Kiedy stosunek o pracę zostanie zakończony, pracownik ma prawo do otrzymania dodatku 

za urlop za te dni, których w czasie trwania stosunku o pracę nie wykorzystał jako urlopu lub nie 
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otrzymał za nie wynagrodzenia. 

 

2.9. Wynagrodzenie za pracę 

W Finlandii nie ma jednej obowiązującej uniwersalnie stawki płacy minimalnej, natomiast 

porozumienia zbiorowe ustalają jej wysokość w różnych sektorach rynku pracy. Takie prawnie 

wiążące dany sektor stawki płacy minimalnej mają zastosowanie zarówno do fińskich pracowników, 

jak i dla obcokrajowców. 

 

Pracownik może umówić się z pracodawcą, że część wynagrodzenia będzie otrzymywał w formie 

wyżywienia, zakwaterowania lub innych korzyści. Pracownik może również otrzymywać dodatkowe 

korzyści jak np. służbowy samochód, mieszkanie, telefon komórkowy, darmowa opiekę zdrowotną. 

Większość z tych dodatków, zwłaszcza te o znacznej wartości, jest traktowana jako dochód 

podlegający opodatkowaniu. 

 

Nadgodziny mogą mieć maksymalny wymiar 20 godzin tygodniowo. Stawka wynagrodzenia za 

nadgodziny wynosi zwykle 50% ponad regularną stawkę godzinową za pierwsze dwie godziny ponad 

normalny czas pracy i 100% ponad regularną stawkę godzinową za każdą następną godzinę ponad 

dwie pierwsze. Wynagrodzenie za dodatkową pracę czy nadgodziny może także przybrać formę 

dni wolnych, jeśli tak zostało uzgodnione.  

 

2.10. Podatki 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (valtion tulovero - State tax on earned income) liczony jest 

od uzyskanych dochodów, pensji, wynagrodzeń, wszelkich celowych wypłat, bonusów dla 

kierownictwa, uzyskanych prowizji, wartości czynszu od wynajmowanych dla pracowników 

bezpłatnych lokali mieszkalnych, dodatków, także tych na pokrycie kosztów zamieszkania, dodatków 

samochodowych i zasiłków wypłacanych bezrobotnym według stawek progresywnych. 

 

Odliczenia związane z zatrudnieniem to m.in. 

• odliczenia z tytułu kosztów dojazdu do pracy do określonej kwoty przy udziale własnym. 

Generalnie koszty te odliczane są od kwoty najtańszego środka transportu tj. transportu 

publicznego 

• odliczenia z tytułu wydatków na wydawnictwa i sprzęt niezbędne do wykonywania zawodu. 

Inne odliczenia: 
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• składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne 

• składki na obowiązkowe ubezpieczenie od bezrobocia 

• odsetki od pożyczek (odliczane od dochodów kapitałowych), jeżeli pożyczka została przeznaczona 

na zakup stałego mieszkania lub nieruchomości wykorzystywanych dla celów uzyskania dochodu. 

Odliczenia od podatku: 

• za niepełnosprawność 

•na opiekę nad dzieckiem (0-17 lat) żyjącym w gospodarstwie z byłym małżonkiem 

 

Dodatkowo, zależnie od gminy, podatek komunalny i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

stanowią łącznie średnio ok. 15 - 20 %. 

 

Z dniem 1.01.2011 roku okres lub okresy przebywania w Finlandii nie będą mogły przekroczyć 

łącznie 183 dni podczas kolejnych 12 miesięcy (a nie w obrębie roku kalendarzowego). Jeżeli 

Polak oddelegowany do pracy w Finlandii rozpocznie zatrudnienie np. 1.8.2011, a zakończy je 

1.5.2012, to będzie zobligowany do zapłacenia podatku w Finlandii, ponieważ łączny okres 

przebywania w Finlandii przekroczy 183 dni. Jeśli analogiczna sytuacja będzie miała miejsce rok 

wcześniej i okres pracy będzie trwał od 1.08.2010 do 1.05.2011, to będzie płacił podatki wyłącznie w 

Polsce. Taka sama zasada obowiązuje Finów oddelegowanych do pracy w Polsce. Pracownik 

bezpośrednio zatrudniony w firmie Fińskiej lub wynajęty przez polską firmę do firmy fińskiej płaci 

podatki w Finlandii od pierwszego dnia pobytu. 

 

Wysokość podatku zależy od długości pobytu w Finlandii. Pobyt do sześciu miesięcy nie jest 

uznawany za pobyt stały w Finlandii. Polacy zatrudnieni w Finlandii przez firmę fińską krócej niż pół 

roku płacą podatek zryczałtowany (lähdevero - tax on source). Obowiązuje podatek liniowy w 

wysokości 35 % - po potrąceniu 17 EUR dziennie lub 510 EUR miesięcznie należy zapłacić 35 % 

podatek bez względu na wysokość zarobków. Pobyt w Finlandii powyżej sześciu miesięcy lub miejsce 

zamieszkania w Finlandii uznaje się za pobyt stały i wówczas obowiązuje stawka podatku 

progresywnego, podobnie jak w przypadku innych mieszkańców Finlandii. Stawkę podatkową 

wskazuje fiński urząd skarbowy na prośbę pracownika w formie karty podatkowej. Nie ma generalnej 

zasady wskazującej wysokość podatku przy danym dochodzie. Urząd skarbowy przy obliczaniu stawki 

podatkowej dla konkretnego podatnika bierze pod uwagę wiele zmiennych. Często pracownicy o 

takich samych dochodach uzyskują inne karty podatkowe. O kartę podatkową można występować 

wielokrotnie w ciągu roku podatkowego. 
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Po nadaniu fińskiego numeru identyfikacyjnego, w Urzędzie Skarbowym obliczany jest wymagany do 

zapłaty podatek. W celu wpłaty zaliczki na poczet podatku obowiązującego w Finlandii, należy zaraz 

po rozpoczęciu pracy, ale nie później niż do końca miesiąca, w którym rozpoczęto pracę w 

Finlandii, skontaktować się z Urzędem Skarbowym w Finlandii właściwym dla miejsca pracy lub 

pobytu. Prawidłowa stawka podatku jest obliczana na podstawie oszacowanego przez podatnika 

wynagrodzenia, a podatki należy uregulować w ciągu roku, w którym ma miejsce świadczenie 

pracy w Finlandii. W przypadku nie złożenia wniosku o zaliczkę na poczet podatku liniowego 35% w 

wyznaczonym terminie, może zostać nałożona grzywna w wysokości do 2.000 euro. 

 

Zagraniczny pracodawca często nie jest zarejestrowany w Finlandii, w związku z czym nie jest 

zobowiązany do odprowadzania fińskiego podatku. W takim przypadku pełna odpowiedzialność za 

terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku ponosi pracownik.  

 

Pracodawca odprowadza z pensji przedpłatę podatkową. Do ściągania opłat podatkowych potrzebna 

jest karta podatkowa, na której jest zaznaczony określony przez Urząd Podatkowy procentowy 

podatek. Przed jej uzyskaniem obywatele UE muszą dokonać rejestracji u przedstawicieli miejscowej 

policji. Następnie osoba może otrzymać z Magistratu personalny numer identyfikacyjny (Pesel). 

Również Urząd Podatkowy może przyjąć podanie o przyznanie personalnego numeru 

identyfikacyjnego. W celu otrzymania karty podatkowej pracownik lub jego pracodawca musi 

wypełnić formularz. Na karcie podatkowej zaznacza się procentowy poziom odprowadzanego 

podatku i granicę dochodów, do której jest on obowiązujący oraz procent dodatkowy dotyczący 

przekroczonych dochodów. Pracownik może wybrać granicę dochodów w skali miesięcznej lub 

rocznej. Jeżeli pracownik nie dostarczy karty podatkowej pracodawcy, do przedpłaty podatkowej 

stosuje się poziom 60%. Wraz z podatkiem z pensji ściąga się opłaty na emeryturę, oraz na 

ubezpieczenie zdrowia i bezrobocia. Osoby podlegające ogólnemu obowiązkowi płacenia podatków 

składają roczne rozliczenie podatkowe w Finlandii, w którym wszystkie możliwe dochody z całego 

świata powinny zostać zgłoszone. 

 

W prawie o podatkach istnieją przepisy dotyczące np. zagranicznych specjalistów. Tzw. „osoby 

kluczowe” przedsiębiorstw mogą na podstawie pewnych warunków otrzymać ulgi podatkowe w 

czasie pierwszych 24 miesięcy pracy w Finlandii. Niniejsze prawo obowiązuje jako prawo 

tymczasowe. 
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Władze podatkowe określają samodzielnie, niezależnie od decyzji np. Keli (ZUS) lub Rejestru 

społeczeństwa,  czy osobę otrzymującą wynagrodzenie traktuje się jako ogólnie lub  częściowo 

podlegającą opłatom podatkowym. Osoby przebywające w Finlandii bez przerwy przez okres ponad 

6 miesięcy są zazwyczaj zobowiązane do płacenia podatków i nawet krótka nieobecność nie ma 

wpływu na określenie pobytu inaczej niż jako stały. 

 

Pracownik zobowiązany jest złożyć zeznanie podatkowe za okres przepracowany w danym roku 

kalendarzowym w Finlandii. Termin składania zeznania przypada w maju. Za pierwszy rok zeznanie 

składa się w urzędzie podatkowym właściwym dla miejsca zamieszkania w Finlandii. W zeznaniu 

nie trzeba wymieniać dochodów uzyskanych przed podjęciem pracy w Finlandii lub po jej 

zakończeniu. W urzędzie podatkowym można pobrać formularz zeznania podatkowego i instrukcję w 

języku angielskim. Po obliczeniu stosownych podatków urząd podatkowy przesyła podatnikowi 

ostateczne rozliczenie, z którego wynika, czy podatnik otrzyma zwrot nadpłaconego podatku, czy 

też będzie musiał dopłacić. 

 

Informacja podatkowa w języku angielskim: tel. + 358 10 193 310 (dzwoniąc z zagranicy), 010 193 310 

(dzwoniąc z Finlandii) 

 

Szczegółowe informacje podatkowe można uzyskać na stronie internetowej fińskiego Urzędu 

Podatkowego (Verohallitus - Finnish Tax Administration): http://www.vero.fi i Ministerstwa Finansów 

(Valtiovarainministeriö - Ministry of Finance) http://www.vm.fi/vm/en/10_taxation/index.jsp 

 

2.5. Zabezpieczenie społeczne 

W Finlandii wszyscy mieszkańcy są objęci systemem zabezpieczenia społecznego, oferującym 

podstawowe emerytury (emerytury krajowe), zasiłki z tytułu choroby, macierzyństwa oraz 

świadczenia rodzinne. Dodatkowo osoby zatrudnione są uprawnione do świadczeń opartych na 

zatrudnieniu, czyli do emerytur pracowniczych i świadczeń w razie wypadku przy pracy. Wszyscy 

mieszkańcy danej gminy mają dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. 

Instytucją odpowiedzialną za zabezpieczenie społeczne w Finlandii jest Ministerstwo Spraw 

Socjalnych i Zdrowia (Sosiaali-ja terveysministeriö). Obowiązuje zasada, że obywatel Unii pracujący 

w jakimś kraju podlega takim samym zasadom ubezpieczenia, co obywatel danego kraju. 

 

http://www.vero.fi/
http://www.vm.fi/vm/en/10_taxation/index.jsp
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2.11.1. Emerytura 

W Finlandii istnieją dwa systemy emerytalne: krajowy system emerytalny i pracowniczy system 

emerytalny. Obydwa wypłacają świadczenia z racji wieku, inwalidztwa czy też w razie śmierci żywiciela 

rodziny. Krajowy system emerytalny zapewnia emerytury w oparciu o kryterium zamieszkania i 

gwarantuje dochód minimalny, podczas gdy pracowniczy system emerytalny bazuje na zatrudnieniu i 

tym samym wysokości zarobków. Oba tworzą ustawowy system emerytalny w Finlandii. Emerytury z 

systemu krajowego są administrowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Kansaneläkelaitos - 

KELA). System pracowniczy jest zarządzany przez firmy prywatne. Główną instytucją pracowniczego 

ubezpieczenia jest Centralna Instytucja Emerytalna (Eläketurvakeskus - ETK). 

 

Składka w systemie obowiązkowym wynosiła w 2011 roku 22,5% lub 23 % w przypadku zatrudnienia 

tymczasowego w zależności od wynagrodzenia. Wysokość świadczenia emerytalnego zależy od 

stażu, a maksymalna wysokość świadczenia stanowi 60% dochodu sprzed przejścia na emeryturę. 

 

Pracodawca ma obowiązek zorganizowania zabezpieczenia emerytalnego pracownika i pokrycia 

związanych z tym kosztów. W związku z tym pracodawca ma obowiązek wzięcia ubezpieczenia 

emerytalnego dla swoich pracowników, w finansowaniu którego uczestniczy również pracownik w 

formie małego procentowego udziału. Jeżeli pracownik zagraniczny opuści Finlandię przed przejściem 

na emeryturę, wypłacone na podstawie jego pracy opłaty emerytalne zostają „zmagazynowane” w 

formie funduszu. Będą mu one wypłacane po osiągnięciu przez niego wieku emerytalnego jako 

część jego całościowej emerytury do jakiegokolwiek kraju do którego się on przeprowadzi, bez 

względu na obywatelstwo. Instytucje d/s emerytur, firmy ubezpieczeniowe i inni przedstawiciele 

władz zajmą się obliczeniem emerytury w ramach swoich czynności urzędowych. Pracownik  

powinien jednakże dla pewności zachować dokumenty dotyczące pracy w takich krajach, w których 

wykonywał on pracę w czasie swojej kariery zawodowej. 

 

W Finlandii firmy ubezpieczeniowe załatwiają sprawy związane z wymaganymi przez prawo opłatami 

na emeryturę i ubezpieczenia od wypadku. Obowiązkiem pracodawcy jest coroczne poinformowanie  

firmy ubezpieczeniowej o wypłaconych wynagrodzeniach i firma ubezpieczeniowa przekazuje takie 

zgłoszenie do wspomnianego już Centrum zabezpieczenia emerytalnego ( Eläketurvakeskus (ETK). 

ETK przesyła pracownikom w regularnych odstępach czasu  informację dotyczącą wielkości 

nagromadzonej emerytury. W tym momencie pracownik może sprawdzić, czy pracodawcy załatwili 

odpowiednie ubezpieczenia i odprowadzali opłaty, na podstawie których nalicza się emeryturę. Na 
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tym etapie warto zgłosić możliwe uwagi i poprawki, jeżeli brak pewnych danych dotyczących czasu 

pracy i wynagrodzeń, tak aby prawo do emerytury zostało zapisane na podstawie właściwych 

danych. Takie uwagi można wykonać nawet już w wieku emerytalnym. Pracownik może zawsze 

poprosić ETK o przesłanie wyciągu z rejestru. Aby pracownik mógł później udowodnić zaistnienie 

stosunku o pracę, powinien poprosić o wydanie świadectwa pracy, co należy do obowiązku 

pracodawcy. 

 

Wiek emerytalny w Finlandii wynosi 65 lat. Istnieje również możliwość przejścia na wcześniejszą 

emeryturę nie wcześniej niż miesiąc po ukończeniu 62 roku życia. Wysokość świadczenia w ramach 

wcześniejszej emerytury będzie mniejsza o 0,4% każdego miesiąca niż świadczenie otrzymywane po 

65 roku życia. W momencie przejścia na wcześniejszą emeryturę od razu po ukończeniu 62 roku życia, 

wysokość świadczenia zostanie pomniejszona o 14,4%. 

 

2.11.2. Świadczenia z tytułu choroby 

Przyjeżdżając do  Finlandii turystycznie warto wcześniej wyrobić w Polsce w lokalnym oddziale 

Narodowego  Funduszu Zdrowia EKUZ - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kartę 

otrzymuje się bezpłatnie, upoważnia ona do otrzymania na terenie Finlandii jedynie podstawowej 

opieki medycznej w placówkach publicznej służby zdrowia: przychodniach i szpitalach. Dodatkowo 

można też wykupić polisę ubezpieczeniową w firmie ubezpieczeniowej. Wtedy ubezpieczenie może 

objąć usługi medyczne jakich nie refunduje NFZ. 

 

Odpowiedzialność za zapewnienie dostępu do służby zdrowia ponoszą samorządowe władze lokalne. 

Osoby zamieszkałe na danym terenie są uprawnione do  opieki zdrowotnej. Publiczna służba 

zdrowia jest uzupełniana przez sektor prywatny. 

 

W Finlandii ubezpieczenie chorobowe może częściowo zrekompensować koszty honorarium lekarza, 

zleconych badań czy zaordynowanego leczenia w ramach sektora prywatnego. Ubezpieczenie 

chorobowe zwraca część kosztów lekarstw oraz kosztów podróży w związku z leczeniem - zarówno w 

publicznej, jak i prywatnej służbie zdrowia. 

 

Ubezpieczenie to obejmuje także świadczenia pieniężne, takie jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie i 

rodzicielskie. Ubezpieczeniem chorobowym administruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

(Kansaneläkelaitos - KELA). W przypadku choroby pracownik powinien zgłosić to bezzwłocznie 
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swojemu pracodawcy. W zależności od pracodawcy i umowy o warunkach pracy pracownik 

powinien albo natychmiast albo po upływie określonego czasu przedstawić świadectwo choroby. 

Pracodawca płaci wynagrodzenie za czas trwania choroby i Kela wypłaca pracodawcy po 9 dniach 

jego odpowiedzialności finansowej chorobowe stawki dzienne do 28 dni choroby. Po upływie tego 

czasu pracownik sam załatwia odbieranie chorobowych stawek dziennych dla siebie z Keli i 

wypłacanie wynagrodzenia przez pracodawcę ustaje.  

 

Rekompensatę za lekarstwa z ubezpieczenia zdrowia otrzymuje się bezpośrednio w aptece przy 

zakupie lekarstw na receptę, po okazaniu karty Kela. Na podstawie karty opieki zdrowotnej UE jak na 

razie nie można jeszcze otrzymać bezpośredniej rekompensaty w aptece. Lekarstwa są podzielone na 

takie, które są dostępne bez recepty i służą do samoleczenia oraz na przypisane przez lekarza 

lekarstwa na receptę. Lekarstwa mogą być sprzedawana wyłącznie w aptekach. Apteka ma 

obowiązek dokonać zamiany lekarstwa na receptę na odpowiadające mu tańsze lekarstwo, jeżeli takie 

lekarstwo jest dostępne. 

 

2.11.3. Świadczenia na wypadek macierzyństwa 

Kobiecie spodziewającej się dziecka przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeżeli mieszka 

przynajmniej od 180 dni w Finlandii bezpośrednio przed terminem porodu. Istnieją także zasiłki 

ojcowskie i rodzicielskie. Ciężarne kobiety w Finlandii mają prawo regularnie uczęszczać na badania 

do publicznych klinik macierzyńskich. Usługi te są bezpłatne. 

 

Kobieta spodziewająca się dziecka jest uprawniona do jednorazowej zapomogi macierzyńskiej w 

formie wyprawki (rzeczy do pielęgnacji noworodka) albo pieniężnej (w 2011 roku wynosiła 140 

euro). Jeśli kobieta urodzi dwojaczki - otrzymuje potrójną wysokość zapomogi, w przypadku 

trojaczków - sześciokrotną wartość zapomogi. O zapomogę należy ubiegać s ię w KELA. 

 

Warunkiem otrzymania świadczeń związanych z macierzyństwem jest badanie lekarskie wykonane 

najpóźniej przed końcem czwartego miesiąca ciąży oraz ciąża trwająca co najmniej 154 dni. O 

zapomogę macierzyńską należy się ubiegać najpóźniej na dwa miesiące przed porodem. Pobyt od co 

najmniej 180 dni jest wymagany dla otrzymania prawa do zasiłku macierzyńskiego, ojcowskiego, lub 

rodzicielskiego. Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez 105 dni roboczych. Po 105 dniach 

wypłacania zasiłku macierzyńskiego przez 158 dni wypłacany jest zasiłek rodzicielski. Może go 

otrzymywać albo matka albo ojciec, w zależności od tego kto opiekuje się dzieckiem. Jeśli kobieta 
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urodzi dwojaczki okres wypłaty zasiłku rodzicielskiego wzrasta o 60  dni powszednie i o kolejne 60 

dni za każde dodatkowe dziecko. 

 

2.11.4. Renta z tytułu niezdolności do pracy 

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobom, które są w wieku 16-64 lat, nie mogą 

kontynuować pracy w obecnym miejscu zatrudnienia, ani znaleźć odpowiedniego zatrudnienia z 

powodu choroby, wady, czy rany. Dotacja rehabilitacyjna, która jest równa normalnej rencie 

inwalidzkiej, może być wypłacana przez okres, gdy osoba przechodzi leczenie lub przez określony 

czas dla wsparcia rehabilitacji. Renta z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana przez okres min. 12 

miesięcy. 

 

2.11.5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

Wszyscy pracownicy i rolnicy są ubezpieczeni obowiązkowo. Pracodawca ma obowiązek 

ubezpieczenia pracownika od wypadku lub śmierci. Ubezpieczenie od wypadku obejmuje również 

dojazdy pomiędzy miejscem zamieszkania i pracą.  

 

2.11.6. Świadczenia rodzinne 

Zasiłek na dziecko jest wypłacany na wszystkie dzieci w wieku poniżej 17 lat, mieszkające w Finlandii. 

Jego wysokość wiąże się z liczbą uprawnionych do zasiłku dzieci w rodzinie. Zasiłek ten wypłaca 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (KELA). 

 

Dodatek na dzieci ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z posiadaniem dziecka. W 

Finlandii zasiłek na dzieci wypłaca się wszystkim rodzinom niezależnie od dochodów. Dodatek na 

dzieci jest stopniowany odpowiednio do ilości dzieci w taki sposób, że dodatek na pierwsze dziecko  

jest  najniższy. O taki dodatek występuje się do Keli. Jeżeli dziecko  mieszka na stałe w Finlandii i 

jest objęte zasięgiem usług socjalnych Finlandii, wówczas przysługuje mu dodatek. Na dzieci 

pracownika, który przyjechał z krajów UE  dodatek można wypłacać natychmiast, jeżeli stosunek o 

pracę będzie trwał bez przerwy przynajmniej przez 4 miesiące. 

 

Pracownicy przyjeżdżający z terenów UE posiadający ubezpieczenie emerytalne i ich 

współmałżonkowie, jeżeli przeprowadzili się wraz z pracownikiem do Finlandii, mają prawo do zasiłku 

na opiekę w domu natychmiast od chwili rozpoczęcia stosunku o pracę. Czyli w tym wypadku 

wyjątkowo nie wymaga się nawet czteromiesięcznego okresu pracy. Do przyjeżdżających z  innych 



 

23 

 

 

krajów stosuje się warunek minimum dwuletniego okresu wykonywania pracy. Kela wypłaca 

rodzinie na podstawie złożonego podania związane z opieką zasiłki w wielkości zgodnej z 

określonymi przez prawo granicami dochodów. 

 

Wysokość zasiłku rodzinnego w 2011r. 

Pierwsze dziecko Drugie dziecko Trzecie dziecko Czwarte dziecko Piąte dziecko i więcej 
100 € 110.94 € 141.56 € 162.15 € 182 .73 € 

 

Samotni rodzice otrzymują dodatkowo 46.79 Euro miesięcznie na każde dziecko. 

 

2.11.7. Świadczenia z tytułu bezrobocia 

Świadczenia z tytułu bezrobocia obejmują zasiłek zależny od wysokości zarobków, zasiłek 

podstawowy oraz pomoc w zakresie utrzymania się na rynku pracy. Większość pracowników 

jest ubezpieczona we właściwej dla ich sektora kasie ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Z 

tego tytułu są oni uprawnieni do świadczenia zależnego od wysokości zarobków. Zasiłek jest 

wypłacany przez kasę. Z kolei zasiłek podstawowy oraz pomoc w zakresie utrzymania się na 

rynku pracy są finansowane przez KELA. 

Warunki uzyskania świadczenia z tytułu bezrobocia: 

- zatrudnienie przez okres co najmniej 34 tygodni (około 8 miesięcy) w okresie ostatnich 

28 miesięcy poprzedzających bezrobocie 

- należy mieć przepracowane co najmniej 18 godzin tygodniowo 

- wynagrodzenie powinno być zgodne z warunkami układów zbiorowych pracy lub wynosić co 

najmniej 1071 euro miesięcznie. 

 

Osoba będąca członkiem Kasy dla bezrobotnych musi wykonywać pracę przez okres 10 miesięcy, aby 

nabyć prawo doświadczeń. Jeżeli po tym okresie straci pracę lub zostanie skierowana na 

przymusowy urlop bezpłatny, ma ona prawo do otrzymywania zabezpieczenia od bezrobocia w 

wielkości związanej z poziomem zarobków, którą określa się na podstawie dochodów za ostatnie 10 

miesięcy. Zabezpieczenie od bezrobocia wypłaca  się przez okres nie dłuższy niż 500 dni. W 

stosunku do osoby przyjeżdżającej z terenów UE warunek bycia pracownikiem nie musi zostać 

spełniony na terenie Finlandii. Wystarczy, że zaraz po przeprowadzce do Finlandii osoba zapisała się 

na członka Kasy dla bezrobotnych (osoby przeprowadzające się z terenów UE w ciągu 4 tygodni), 

dostarczyła do Kasy druk U1 z ostatniego kraju gdzie pracowała, oraz pracowała w Finlandii przez 
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przejściowy okres 4 tygodni. W podobny sposób należy działać w sytuacji przeprowadzenia się z 

Finlandii i podjęcia pracy w innym kraju UE, ale należy wziąć pod uwagę, że metody postępowania 

lub minimalne okresy wykonywania pracy mogą być różne w różnych krajach. Osoby 

przyjeżdżające spoza terenów krajów UE nie mają takiego przywileju. 

 

W Finlandii istnieje wiele Kas dla bezrobotnych i kryteria przyjmowania na członka opierają się o 

rodzaj wykonywanego zawodu lub dane wykształcenie. Większa część Kas dla bezrobotnych jest 

powiązana ze Związkami Zawodowymi, ale niektóre Kasy są od nich zupełnie niezależne. Zapisanie 

się na członka Kasy dla bezrobotnych jest możliwe bez bycia członkiem Związku Zawodowego. 

Działalność Kas dla bezrobotnych opiera się na przepisach prawa. 

Wstąpienie do Kasy dla bezrobotnych opiera się na dobrowolnej decyzji. Jeżeli ktoś nie chce wstąpić i 

płacić dodatkowej opłaty za ubezpieczenie od bezrobocia, Kela będzie wypłacała osobie zwolnionej z 

pracy lub skierowanej na przymusowy bezpłatny urlop podstawowe stawki dzienne zasiłku dla 

bezrobotnych, jeśli tzw. warunek bycia w pracy został spełniony, podobnie jak stawki dzienne 

uzależnione od poziomu dotychczasowych zarobków. Jeżeli tzw. warunek bycia w pracy nie został 

spełniony, Kela wypłaca pod pewnymi warunkami tzw. dotację rynku pracy. Nie dotyczy to osób 

pracujących w kraju krócej niż dwa lata na podstawie pozwolenia na pobyt upoważniającego do 

tymczasowego wykonywania pracy (pozwolenie na pobyt pracownika). Biuro d/s zatrudnienia nie 

może zarejestrować ich jako starających się o pracę i oznacza to, że w Finlandii nie mogą oni 

nawet w momencie skierowania na przymusowy urlop bezpłatny lub w przypadku utraty pracy 

otrzymywać jakiegokolwiek zasiłku dla bezrobotnych. Również w stosunku do obywateli krajów UE 

nie stosuje się systemu dotacji rynku pracy, jeżeli pracują oni w Finlandii tymczasowo, ponieważ nie 

są oni objęci zasięgiem fińskich usług socjalnych. Natomiast opierające się na wykonywaniu pracy 

zabezpieczenie na wypadek bezrobocia jest w stosunku do nich stosowane, co zostało stwierdzone 

powyżej. 

 

Okresy kwalifikowane do ustalenia prawa do świadczeń dla bezrobotnych 

Ubezpieczenie: 

1. Podstawowy zasiłek na wypadek bezrobocia: 

- pracownik: podstawowy warunek przynajmniej 43 tygodnie zatrudnienia w czasie ostatnich 

28 miesięcy i w ciągu każdego tygodnia przynajmniej 18 godzin; ponowne ustalanie prawa do zasiłku: 

34 tygodnie zatrudnienia w czasie ostatnich 24 miesięcy i w ciągu każdego tygodnia przynajmniej 18 

godzin, 
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- osoby prowadzące działalność na własny rachunek: przynajmniej 24 miesiące w okresie 

prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 48 miesięcy. 

2. Zasiłek zależny od wysokości wynagrodzenia: tak jak w przypadku „podstawowego zasiłku na 

wypadek bezrobocia” i musi mieć spełniony warunek zatrudnienia podczas pozostawania 

ubezpieczonym jako członek funduszu dla bezrobotnych. 

Pomoc: nie ma wymaganych okresów, ani kryterium dochodowego. 

 

Transfer polskiego zasiłku dla bezrobotnych do Finlandii 

Bezrobotny z prawem do zasiłku, zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy (przez minimum 

4 tygodnie) ma prawo poszukiwać pracy w innym kraju członkowskim UE oraz dokonać transferu 

zasiłku dla bezrobotnych za granicę maksymalnie przez 3 miesiące. 

 

Przed wyjazdem bezrobotny musi złożyć odpowiedni wniosek we właściwym wojewódzkim urzędzie 

pracy o wydanie zaświadczenia U2 potwierdzającego prawo do transferu zasiłku za granicę. 

1. Do wniosku bezrobotny powinien dołączyć zaświadczenie z powiatowego urzędu  pracy 

zawierające następujące dane: 

a. potwierdzenie zarejestrowania bezrobotnego w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotnego z 

prawem do zasiłku, 

b. datę rejestracji bezrobotnego, 

c. okres, w jakim przysługuje zasiłek, 

d. kwotę zasiłku, 

e. informację, czy bezrobotny nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 

odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, 

f. informację czy powiatowy urząd pracy nie planuje działań związanych z aktywizacją zawodową 

bezrobotnego w okresie przed lub w czasie planowanego okresu poszukiwania pracy za granicą, 

g. czy nastąpiło wyłączenie prawa do zasiłku z powodów określonych w art. 27 ustawy o zatrudnieniu 

i przeciwdziałaniu bezrobociu. 

2. Aby nie stracić prawa do zasiłku, należy wrócić do kraju przed upływem 3 miesięcy i tylko w 

wyjątkowych sytuacjach właściwy urząd pracy może przedłużyć ten okres. Jeżeli w okresie 

poszukiwania pracy bezrobotny np. rozpocznie za granicą studia, założy własną firmę - straci 

prawo do zasiłku. 

3. W okresie poszukiwania pracy za granicą będzie wypłacany zasiłek w wysokości ustalonej w kraju 

przed wyjazdem, ale przeliczony na walutę kraju, w którym bezrobotny poszukuje pracy. 

http://www.apraca.pl/biwu/WNIOSEK_E303.doc
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4. Z regulacji tej bezrobotny może skorzystać tylko jeden raz między dwoma okresami zatrudnienia. 

Oznacza to, że po przyjeździe z zagranicy musi przepracować minimum rok, nabyć prawo do 

nowego zasiłku i dopiero wtedy może powtórnie wyjechać w celu poszukiwania pracy. 

5. Osoba bezrobotna musi zarejestrować się w urzędzie pracy w kraju poszukiwania pracy w 

przeciągu 7 dni od daty wyjazdu i na każde wezwanie tego urzędu wykazać, że szuka pracy,a nie 

spędza czas jako turysta. 

6. Koszty podróży w celu poszukiwania pracy pokrywa osoba zainteresowana. 

7. Właściwy urząd kraju, w którym bezrobotny szuka pracy, zażąda podania adresu czasowego 

zamieszkania (nie może to być schronisko czy pole namiotowe). 

 

Zasada sumowania okresów zatrudnienia lub ubezpieczenia, uzyskanych w różnych państwach 

członkowskich daje możliwość otrzymania świadczeń w razie utraty pracy, mimo że za pracę w 

poszczególnych państwach nie przysługuje prawo do tego rodzaju świadczeń. Sumowanie okresów 

ubezpieczenia lub zatrudnienia dla uzyskania uprawnień z tytułu bezrobocia dotyczy tylko pracowników, 

nie dotyczy natomiast osób pracujących na własny rachunek. Okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia są 

wykazywane na formularzu U 1, który jest wydawany przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania bezrobotnego. Przed wyjazdem w celu poszukiwania pracy bezrobotny 

zobowiązany jest złożyć wniosek o wydanie formularza w wojewódzkim urzędzie pracy (właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania). Do wniosku należy dołączyć świadectwo pracy wraz z zaświadczeniem 

potwierdzającym opłatę składek na ubezpieczenie społeczne lub dane polskiego pracodawcy, u którego 

pracowała osoba ubiegająca się o zasiłek za granicą. 

 

3. Warunki życia 

3.1. Zakwaterowanie 

Przeciętne rozmiary fińskiego mieszkania są raczej niewielkie w porównaniu do innych krajów Unii 

Europejskiej. Napięcie elektryczne wynosi 230-240 V, a kuchenki i ogrzewanie gazowe stają się coraz 

mniej popularne. 

 

Przykładowy koszt wynajmu pokoju w apartamencie Helsinkach dla jednej osoby we wspólnym 

mieszkaniu to ok. 230 € na miesiąc. Ceny zależne są oczywiście od lokalizacji, standardu czy rozmiaru 

mieszkania. Koszt wynajmu dwupokojowego mieszkania o pow. 50 m² to wydatek 700 € miesięcznie. 

 

3.2. Prawo jazdy i przepisy ruchu drogowego 

http://www.apraca.pl/biwu/FORMULARZ_E301PL.doc
http://www.apraca.pl/biwu/WNIOSEK_E301.doc
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Wszystkie prawa jazdy wydane w krajach UE a więc i w Polsce, są ważne w Finlandii. Nie ma 

potrzeby wymiany prawa jazdy na fińskie. Jeśli jednak chce się wymienić swoje prawo jazdy na 

fińskie nie ma potrzeby ponownego zdawania egzaminu. Obywatel P olski może kierować w 

Finlandii pojazdami mechanicznymi na podstawie polskiego prawa jazdy. Posiadanie 

międzynarodowego prawa jazdy nie jest wymagane. W przypadku pobytu przekraczającego 12 

miesięcy związanego np. z pracą, istnieje obowiązek wymiany polskiego prawa jazdy na fińskie. 

Wniosek w tej sprawie składa się na komisariacie policji właściwym dla miejsca pobytu.  

 

W okresie zimowym, tj. od 1 grudnia do końca lutego, kierowcy mają obowiązek jazdy na oponach 

zimowych, jednak zaleca się je również jesienią i wiosną ze względu na oblodzenia i zalegający śnieg. 

Można używać także opon z metalowymi kolcami. 

 

Przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania. Miganie światłami przez osoby 

jadące z naprzeciwka nie oznacza przestrogi przed patrolem policyjnym, lecz jest zwróceniem uwagi 

kierującemu, że nie ma włączonych świateł mijania. 

 

Na skrzyżowaniach dróg i ulic obowiązuje bezwzględne pierwszeństwo dla jadących z prawej strony, 

chyba że znaki drogowe stanowią inaczej. Pasy bezpieczeństwa muszą być zapięte przez 

wszystkich pasażerów. 

 

Kierowca może korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie przez zestaw głośnomówiący. Nawet 

podczas postoju na światłach nie wolno mu wziąć telefonu do ręki. Złamanie tego przepisu jest 

bezwzględnie karane mandatem. 

 

Rygorystycznie przestrzegane są zasady ruchu drogowego. W wielu miejscach jest on monitorowany 

za pomocą kamer i fotoradarów, o których informują odpowiednie tablice. Przekraczanie dozwolonej 

prędkości, przejeżdżanie na czerwonym świetle, nieprzepuszczanie pieszych na wyznaczonych dla 

nich przejściach oraz jazda pod wpływem alkoholu (maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we 

krwi to 0,5 promila) karane są: wysokim mandatem, odebraniem prawa jazdy, a nawet aresztem. 

 

Wysokość zależy od rodzaju wykroczenia oraz dochodów kierowcy, które policja potwierdza na 

miejscu zatrzymania kontaktując się elektronicznie z systemem zarządzanym przez Główny Urząd 

Skarbowy. Nie istnieje stosowany w wielu krajach taryfikator określający z góry wysokość grzywny 
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za dane wykroczenie. Mandaty rzędu kilku tysięcy euro nie należą do rzadkości. 

 

Korzystanie z dróg i autostrad w Finlandii jest bezpłatne. Obowiązuje zakaz tankowania 

samochodów z silnikami diesla specjalnym paliwem (opałowym, rolniczym) przeznaczonym tylko dla 

określonej grupy użytkowników posiadających stosowne zwolnienia podatkowe. Dystrybutory z 

takim paliwem znajdują się na niektórych stacjach i są wyraźnie oznaczone. 

 

3.3. Uznawalność dyplomów i kwalifikacji dla celów zawodowych 

W Finlandii decyzje o uznawaniu kwalifikacji są podejmowane przez Narodową Komisję Edukacji. 

Decyzja Komisji w sprawie uznania kwalifikacji jest wymagana w przypadku ubiegania się o posadę w 

sektorze publicznym lub o posadę, która wymaga wykształcenia wyższego bądź średniego, które 

zostało osiągnięte w wyniku minimum trzyletniego okresu kształcenia. Decyzja Komisji nie jest zwykle 

wymagana w przypadku ubiegania się o posadę w sektorze prywatnym. Jest jednak ona wymagana 

także w przypadku tego sektora, jeśli chodzi o tzw. zawody regulowane (np. elektrycy, piloci). 

Osoby, które swoje kwalifikacje uzyskały w innym kraju niż Finlandia, mogą się ubiegać o ich uznanie 

przez Narodową Komisję Edukacji. Należy wypełnić i złożyć formularz, który można otrzymać w 

siedzibie Komisji oraz w biurach zatrudnienia. Formularz można także wypełnić na stronie 

internetowej: www.oph.fi/info/recognition. 

 

W przypadku niektórych zawodów (m.in. lekarze, dentyści, farmaceuci, prawnicy, architekci) państwa 

UE zdecydowały o przyjęciu szczegółowych regulacji - dyrektyw, dzięki którym możliwe jest wzajemne 

uznawanie dyplomów. Dyrektywy te zawierają szczegółowe wytyczne (liczbę godzin, przedmioty, okres 

niezbędnej praktyki itp.), po spełnieniu których obywatel państwa członkowskiego może zostać 

dopuszczony do wykonywania w państwie członkowskim danego zawodu. Decyzję o dopuszczeniu do 

wykonywania zawodu wydają organy odpowiedzialne za regulację wykonywania tych profesji, do 

których kontakty podaje strona Narodowej Komisji Edukacji: www.oph.fi. Niektóre zawody z dziedziny 

opieki zdrowotnej wymagają jeszcze dodatkowo zalegalizowania i zarejestrowania w rejestrze 

prowadzonym przez Centrum Ubezpieczeń Opieki Zdrowotnej. Są to zawody takie jak np. 

pielęgniarka, lekarz i farmaceuta. Poza tym w dziedzinie opieki zdrowotnej istnieje grupa zawodów 

posiadających zastrzeżoną nazwę. 

 

3.4. System opieki zdrowotnej 

W Finlandii wszyscy obywatele mają prawo do opieki zdrowotnej, niezależnie od statusu 

http://www.oph.fi/info/recognition
http://www.oph.fi/


 

29 

 

 

finansowego i miejsca zamieszkania. Władze gminne w Finlandii są odpowiedzialne za 

zorganizowanie usług takich jak opieka społeczna i zdrowotna dla lokalnej społeczności.  

 

W stosunku do publicznego sektora opieki zdrowotnej stosuje się w Finlandii zasadę gwarancji 

udzielania pomocy co oznacza, że uzyskanie pomocy w przypadkach nie wymagających 

natychmiastowej interwencji powinno nastąpić w określonym przedziale czasowym. Pomoc udzielana 

w ramach opieki zdrowotnej jest zazwyczaj w dużej mierze pomocą wymagającą szybkiej interwencji 

co oznacza, że np. ofiara nieszczęśliwego wypadku otrzyma ją bezzwłocznie i osoba ciężko chora 

możliwie jak najszybciej. Kontakt z przychodnią zdrowia można uzyskać w dni powszednie w czasie 

godzin otwarcia telefonicznie albo zgłaszając się tam osobiście. Potrzebę uzyskania pomocy przez 

pacjenta ocenia się zazwyczaj już podczas rozmowy telefonicznej i może to wykonać inna niż lekarz 

osoba działająca w zawodzie związanym z opieką zdrowotną. Jeżeli oceni się, że osobista wizyta w 

przychodni jest niezbędna, czas na wizytę musi być wyznaczony w ciągu najbliższych trzech dni 

powszednich. 

 

Przeważnie już w czasie pierwszej wizyty w przychodni zdrowia rozpoczyna się leczenie. Jeżeli nie jest 

to możliwe, pomoc związana ze stanem zdrowia musi zostać udzielona najpóźniej w ciągu trzech 

miesięcy. Jeżeli w przychodni udzielana jest pomoc w zakresie specjalnej opieki zdrowotnej, musi ona 

zostać udzielona najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy. 

 

Przyjęcie do szpitala wymaga skierowania od lekarza. Szpital ma obowiązek rozpocząć dokonywanie 

oceny potrzeby leczenia w ciągu trzech tygodni od chwili otrzymania skierowania. Oceny można 

dokonać albo na podstawie skierowania albo wzywając pacjenta na badania do szpitala. Jeżeli na 

podstawie wyników badań zostanie stwierdzone, że pacjent wymaga leczenia w szpitalu, takie 

leczenie powinno się rozpocząć najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od dokonania oceny. W nagłych 

przypadkach pacjent może zostać przyjęty do szpitala bez skierowania. 

 

Jeżeli własna przychodnia zdrowia lub szpital nie będą w stanie zorganizować leczenia pacjenta w 

określonym przedziale czasu, są one zobowiązane do zorganizowania pacjentowi możliwości 

uzyskania leczenia gdzie indziej, albo w drugim okręgu opieki zdrowotnej albo w sektorze 

prywatnym. Pacjent nie będzie w związku z tym ponosił żadnych dodatkowych kosztów. Ma on 

jednak prawo do odmówienia przyjęcia takiej pomocy. 

W prywatnych przychodniach zdrowia pomoc zostaje udzielona natychmiast i osobom należącym 
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do fińskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych Kela kompensuje koszty leczenia w części 

pokrywanej przez ubezpieczenie. 

 

3.5. Dokumenty niezbędne do uzyskania świadczeń medycznych w Finlandii 

Z  dniem 1 stycznia 2006 r. nastąpiły istotne zmiany dotyczące dokumentów niezbędnych do 

uzyskania świadczeń medycznych w krajach UE. Dotychczasowy papierowy formularz A1 przestał 

obowiązywać, zastąpiony przez plastikową Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 

Informacje o tym, co należy zrobić aby wymienić formularz A1 na EKUZ znajdują się na stronie 

internetowej http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=6. Europejska Karta 

Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest jednak dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu 

Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba 

ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich. 

 

Prawo do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mają osoby ubezpieczone w 

Narodowym Funduszu Zdrowia. Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje 

własną Kartę. A zatem, gdy np. na wakacje wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, w 

tym dzieci, powinien zaopatrzyć się w EKUZ. Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do 

innego państwa członkowskiego, np.: w celach turystycznych; w celu odwiedzenia rodziny lub 

znajomych; w związku z krótką podróżą służbową; w celu podjęcia studiów; pracownikom 

oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę. Europejska Karta Ubezpieczenia 

Zdrowotnego nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu, np. w 

związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim, oraz osobom, których ubezpieczenie 

w NFZ wygasło. 

 

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale 

Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania. Wniosek można otrzymać w oddziale lub Delegaturze albo pobrać na stronie 

www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=4&artnr=1828 Wypełniony wniosek wraz z 

załącznikami należy złożyć w Oddziale w jeden z następujących sposobów: osobiście, pocztą, faksem. 

 

Karta uprawnia do korzystania w innych państwach z opieki tylko tych placówek, które działają w 

ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić we 

własnym zakresie. W większości państw także placówki, działające w ramach powszechnego systemu 

http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&amp;dzialnr=6
http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&amp;dzialnr=4&amp;artnr=1828
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ochrony zdrowia, pobierają pewne opłaty od ubezpieczonych. EKUZ nie zwalnia z poniesienia tych 

kosztów. Przy wyjeździe warto więc zastanowić się nad wykupieniem dodatkowego ubezpieczenia 

zdrowotnego. Dla przykładu: koszt wizyty lekarskiej to ok. 40 euro, doba pobytu na oddziale 

szpitalnym to ok. 200 euro nie wliczając zabiegów, leków, przeprowadzonych badań. 

 

Karta Keli (karta ubezpieczeń zdrowia) 

Każda osoba mieszkająca na stałe w Finlandii lub objęta usługami ubezpieczeń zdrowia otrzymuje 

kartę Keli, która nie jest wyposażona w zdjęcie. Osoba, która ukończyła 16 lat sama podpisuje kartę 

Keli. Inne oznaczenia na karcie wykonuje się w biurze Keli. Taka karta potrzebna jest np. w aptece. 

Lekarstwa zapisane przez lekarza na recepcie można zakupić w aptece po cenie, z której odliczono 

kompensację za ubezpieczenie zdrowotne. 

 

Karta Keli wyposażona w zdjęcie może służyć w banku lub na poczcie za dowód tożsamości. Nie jest 

ona jednak dowodem tożsamości za granicą. Karta ze zdjęciem jest odpłatna i trzeba się o nią 

oddzielnie starać. Aby uzyskać kartę Keli należy:  zgłosić się osobiście do biura Keli , mieć przy sobie 

dowód tożsamości ze zdjęciem, jedno zdjęcie paszportowe, na którym osoba jest wyraźnie 

rozpoznawalna, wpłacić 40 euro gotówką. 

 

Przyznana przez policję karta personalna może zawierać również dane dotyczące ubezpieczeń 

zdrowia. Kartę personalną z danymi dotyczącymi ubezpieczenia zdrowia odbiera się na policji i 

spełnia ona rolę karty Kela np. w aptekach i w czasie wizyt w przychodniach lekarskich. 

 

Kela wydaje europejską kartę opieki zdrowotnej albo w języku fińskim albo w języku szwedzkim. Na 

terenie Finlandii europejska karta opieki zdrowotnej nie działa jeszcze w taki sam sposób jak karta 

Keli lub wyposażona w dane dotyczące ubezpieczenia zdrowia karta personalna. 

 

3.6.Przepisy celne 

Finowie wymagają, aby wyroby tytoniowe były zaopatrzone w teksty w języku fińskim i 

szwedzkim z ostrzeżeniem o zagrożeniu dla zdrowia oraz w dane dotyczące zawartości substancji 

smolistych, nikotyny i tlenku węgla powstających przy paleniu tych wyrobów, jak również informacje 

identyfikacyjne danego artykułu. 

 

W przypadku, gdy teksty ostrzegające lub dotyczące zawartości szkodliwych substancji bądź też 
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informacji identyfikacyjnych nie spełniają ww. wymogów, nie wolno przywieźć do Finlandii z 

drugiego państwa UE na własny użytek więcej niż: 

- 200 szt. papierosów, 

- 50 szt. cygar, 

- 100 szt. cygaretek i 

- 250 g tytoniu fajkowego bądź papierosowego. 

 

Odnośnie przywozu z drugiego państwa UE napojów alkoholowych na własny użytek nie 

wymienia się ilości określonej w litrach. 

 

Wwożenie dużych ilości alkoholu do Finlandii powinno być uzasadnione np. uroczystością ślubną, 

urodzinową czy inną. W razie potrzeby wwożący powinien być w stanie fakt ten udowodnić. 

 

Do Finlandii zabronione jest wwożenie alkoholi o stężeniu powyżej 80 %, a więc np. spirytusu. 

 


