Інформація для тих, хто прибуває з України в Юля-Саво
Якщо ви прибуваєте з України до Фінляндії
-

Якщо у вас є біометричний паспорт, ви можете перебувати у Фінляндії без візи протягом 3
місяців. Зверніть увагу, однак, що без заяви на дозвіл на проживання або дозволу на
проживання ви не матимете права на послуги центрів прийому або муніципалітетів.

-

Щоб подати заяву про надання притулку на підставі тимчасового захисту, необхідно
зареєструватися в поліції або прикордонному органі. Ми рекомендуємо зробити це на
кордоні або відразу після прибуття в муніципалітет.

-

Інструкції поліції щодо подання заяви про надання притулку в Юля-Саво є такими:

надішлить інформацію про заявників на одержання тимчасового захисту на електронну адресу:
kv-suojelu.ita-suomi@poliisi.fi
o В електронній пошті має бути зазначено ім'я та контактні дані заявника, а також
кількість українських претендентів на тимчасовий захист із зазначенням дорослих та
дітей.
o Поліція зв’яжеться з вами окремо та домовиться про час прийняття заяви.
o Поліція особливо цікавиться людьми, які перебувають у особливо вразливому
становищі, тобто сім'ями з неповнолітніми дітьми та поганими умовами проживання,
або у яких житло відсутнє. Мета полягає в тому, щоб надати їм пріоритет.
o Зараз заявки приймаються лише в поліцейських дільницях Куопіо, Йоенсуу та Міккелі.
Велика кількість заявників щодня прибуває до відділень поліції самостійно, а час
очікування може бути нелюдськи довгим. Існує велика ймовірність, що заяву не
встигнуть прийняти, і очікування буде марним. Тому ми намагаємося уникати
подібних ситуацій, бронюючи час по електронній пошті.
o Вам слід подати заяву про надання притулку на основі тимчасового захисту. Заява про
тимчасовий захист розглядається набагато швидше, ніж звичайна заява про надання
притулку.
o додаткова інформація про тимчасовий захист:
https://migri.fi/tilapainen-suojelu
-

Після того, як ви подали заяву про надання притулку, ви маєте право на послуги, які
надаються центрами прийому біженців.

-

Ви також можете подати заяву на отримання дозволу на проживання на інших підставах,
наприклад, за родинними зв’язками чи роботою.

-

Щоб отримувати муніципальні послуги, наприклад, соціальні та медичні послуги чи
інтеграційні послуги, у вас вже має бути дозвіл на проживання.

-

Після подачі заяви на дозвіл на проживання ви можете претендувати на базову освіту в школі
для ваших дітей. Тут вам допоможе центр прийому (VOK), до якого ви належите.

-

Зараз для українців не приймаються негативні рішення, які б призвели до висилки

Право на працю
-

Якщо у вас є дозвіл на проживання, ви можете використовувати його для роботи у Фінляндії,
як зазначено у дозволі.

-

Якщо ви отримуєте дозвіл на проживання по тимчасовому захисту, ви можете працювати та
навчатися без обмежень. Однак ви не маєте права працювати, поки не отримаєте рішення.

-

Якщо ви перебуваєте у Фінляндії як шукач притулку, ви можете почати працювати через три
або шість місяців після того, як подали заяву про притулок. Обмеження становить три місяці,
якщо ви пред’явили до органів дійсний та завірений паспорт або інший проїзний документ.
Обмеження становить шість місяців, якщо ви не пред'явили проїзний документ.
Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus

-

Якщо ви перебуваєте у Фінляндії без візи і хочете працювати, ви можете працювати на певних
посадах.
Oikeus työntekoon ilman oleskelulupaa

-

Якщо у вас є робота в Фінляндії, ви також можете подати заяву на отримання дозволу на
проживання на її основі. Ви можете подати заяву на отримання дозволу на проживання
онлайн на Enter Finland або в пункті обслуговування фінської імміграційної служби.

-

Додаткова інформація:
https://migri.fi/toimintaohjeet-ukrainasta-paenneille
Забезпечення існування

-

Більшість пільг Kela можна отримати лише в тому випадку, якщо особа має намір постійно
проживати у Фінляндії. Право на пільги також може виникнути на підставі роботи. Однак у
деяких ситуаціях людина може мати право на необхідні засоби до існування. Крім того, у
Фінляндії кожен має право на невідкладну медичну допомогу. Приймальний центр відповідає
за життєзабезпечення та медичне обслуговування шукачів притулку, у тому числі тих, хто
шукає тимчасового захисту.

-

Додаткова інформація:
https://www.kela.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/mHBZ5fHNro4S/content/ukrainan-tilanteenvuoksi-suomeen-saapuvien-oikeus-sosiaaliturvaan
Повідомте фінську імміграційну службу, якщо ви організуєте перевезення до Фінляндії

-

-

Імміграційна служба Фінляндії відкрила на своєму сайті бланк, за допомогою якого
волонтери, які організовують перевезення, можуть реєструвати тих, хто прибуває. Бланк
можна знайти за адресою: https://migri.fi/ukk-ukraina#kuljetukset
На тій самій сторінці ви також можете знайти іншу інформацію.

Контактні дані
Потреба в терміновій допомозі (потреба у негайному лікуванні, телефонуйте 112)
-

Невідкладна соціальна допомога по буднях з 8:00 до 16:00 (Іісалмі, Сонкаярві, Вієрема,
Кіурувесі)
Іісалмі соціальний центр
Virrankatu 2, 74100 Iisalmi
Тел. 040 7126992, 040 7126738

-

Надзвичайна соціальна допомога по буднях з 8:00 до 16:00 (Кейтеле)
Соціальна робота для дорослих, інструктор по соціальним питанням Тел. 040 724 1975
Консультування та консультації для сімей з дітьми, по буднях 8-15 Тел. 040 195 2836

-

Невідкладна соціальна допомога по буднях з 8:00 до 16:00 (Піелавесі)
Соціальна робота для дорослих, Тел. 040 7228355
-

Невідкладна соціальна допомога по буднях з 8:00 до 16:00 (Лапінлахті)
Соціальна робота для дорослих, Тел. 040 488 3313.

-

Невідкладна соціальна допомога в неробочий час (Іісалмі, Сонкаярві, Віерема, Кіурувесі,
Лапінлахті, Кейтеле, Піелавесі)
Екстрена соціальна служба Похйоіс-Саво
Тел. 044 718 3930

-

Охорона здоров'я (Іісалмі, Сонкаярві, Віерема, Кіурувесі)
o Швидка та перша домопога - дзвоніть до звертання до служби екстреної допомоги
Тел. 017 272 2346
o питання, пов'язані з короною по буднях з 8-15 години
Тел. 017 272 4222
o Цілодобова консультаційна служба для надання невідкладної допомоги з психічного
здоров'я та послуги щодо наркозалежності
Тел. 040 761 4400
o Щодо пологів KYS Невідкладна допомога для жінок
Kaarisairaala, K, H-двері, 2-й етаж.
Тел. 017 172 361

-

Охорона здоров'я (Кейтеле, Піелавесі)

-

Надання невідкладної допомоги:

o У поліклініці Кейтеле понеділок – четвер з 8-16 години і п'ятниця з 8-15 години.
o У поліклініці Піелавесі по буднях увечері понеділок - четвер з 16-18 години і п'ятниця
15-18 години.
o У поліклініці Кейтеле по суботах з 8-16 години.
o У поліклініці Піелавесі у неділю та в святкові дні з 8-16 години.
o У будні після 18:00 та у вихідні після 16:00 невідкладна допомога у Куопіо надається у
невідкладній допомозі KYS. Перш ніж звертатися до KYS, зателефонуйте в
консультаційну службу по телефону: місцевий консультаційний телефон невідкладної
допомоги KYS обслуговує цілодобово Тел. 116 117.
-

Охорона здоров'я (Лапінлахті)

-

черговий, невідкладний прийом:
o Поліклініка Лапінлахті понеділок - п'ятниця з 8-18 години й субота та неділя і також
святкові дні з 9-15 години.
o Замовлення часу до лікаря /оцінка необхідності лікування/консультування та інструктаж
Тел. 017 2720 411

Служба для іммігрантів та біженців міста Іісалмі
-

Ми направляємо та консультуємо щодо подання заяви про надання притулку в поліції.

-

Ми допомагаємо подати заяву на отримання дозволу на проживання, пов’язаного з роботою

-

Ми пропонуємо послуги сприяння інтеграції іммігрантам, які отримали дозвіл на проживання
в регіоні Юля-Саво, незалежно від причини їхнього приїзду.

- Додаткова інформація та контактні дані на нашому веб-сайті:
https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Neuvonta--ja-ohjauspalvelut/Maahanmuutto--japakolaispalvelut

