
Finlandiya’da çalışma 
Finlandiya’ya çalışmak için gelirken 
aşağıdakileri dikkate alın. 
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Finlandiya’ya gelmeden önce

İş bulma aracısına ödeme yapmaya gerek yoktur

İşyeri aracılığı yapan veya iş teklifinde bulunan kişiye ya da şirkete 
hiç bir şey ödemenize gerek yoktur. Finlandiya yasalarına göre, hiçbir 
aşamada eve döndükten sonra bile sizden bir ödeme talep edilemez. 
Tek masrafınız  

• başvuru ödemesi
• evraklara ilişkin ödemeler ve 
• Finlandiya için yolculuk biletidir. 

Yaptığınız bütün ödemelerin makbuzlarını saklayın. 

İş sözleşmesi, ücret ve çalışma koşulları

Size verilen işin gerçekten var olup olmadığını gelmeden önce 
kontrol edin. Emin değilseniz, en yakın Finlandiya temsilciliği ile 
iletişime geçin. 

Ücretinizi ve çalışma zamanlarınızı kontrol edin: 

• iş sözleşmesinden 
• bağlayıcı iş teklifinden 
• TEM054-formundan veya
• TY6_plus-ilişik formundan (mevsimlik iş) 

Ücretinizin geçiminiz için yeterli olması gerekir. Finlandiya pahalıdır. 

İşveren sonradan daha kötü bir iş sözleşmesi yapamaz. Ücret ve yan 
haklar iyileştirilebilir. 

Bütün çalışma koşulları bir kağıda ya da örneğin e-postaya 
yazılmalıdır. Bütün kağıtları ve e-postaları saklayın. Bir anlaşmazlık 
çıkarsa bunlara ihtiyaç olacaktır.
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Finlandiya’ya geldiğinizde 

İş sözleşmesi ve işe başlama 

Oturma izni, mevsimlik iş belgesi veya mevsimlik iş vizesi 
aldıktan sonra Finlandiya’da çalışmaya başlayabilirsiniz. En 
fazla üç ay için çalışmaya geliyorsanız oturma izni almanıza 
gerek olmayabilir. Bunu Göçmenlik Dairesinden kontrol edin 
migri.fi/en/work-without-residence-permit (İngilizce).

Finlandiya’da ücret ve çalışma koşulları hakkında, işverenlerin ve 
çalışanların sendikaları karar verir. Sendikalar, asgari ücret ve çalışma 
saatlerinin derlendiği toplu iş sözleşmeleri yaparlar. Genelde bir 
saatten en az 8 euro ödenmesi gerekir. Ayrıca staj sürecinden de 
ücret ödenir.  

İş Güvenliği Yetkilisinin Yabancı Çalışan Olarak Finlandiya’da 
kitapçığında tyosuojelu.fi/work-in-finland Finlandiya’daki çalışma 
koşulları bir çok dilde anlatılmaktadır.

Çalışan ve işveren beraber daha kesin bir iş sözleşmesi yaparlar. İş 
sözleşmesinin anladığınız dilde, yazılı olarak yapılmasında fayda 
vardır. Hem işverenin hem de çalışanın sözleşmeyi imzalaması 
gerekir. Sözlü anlaşma da tarafları bağlar ama sözlü anlaşmayı 
kanıtlamak zordur. 

İçeriğini anlamadığınız bir kağıdı ya da iş sözleşmesinin imzalamayın. 
Açık olmayan bir kısım varsa sorun. İş sözleşmesi sözel olarak 
yapılırsa, işverenin size çalışma koşullarının yazılı açıklamasını 
vermesi gerekir. İstemenize rağmen açıklama verilmezse iş güvenliği 
yetkilisi ile iletişime geçin.

İşveren, pasaportunuzun ve oturma izninizin fotokopisini çekebilir 
ama tutamaz. Ama örneğin saklaması için pasaportunuzu 
işvereninize verebilirsiniz; bu ortak konaklamadan dolayı daha 
güvenliyse.

http://migri.fi/en/work-without-residence-permit
http://tyosuojelu.fi/work-in-finland
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İşverenin ve çalışanın hak ve yükümlülükleri 

Oturma izniniz olmamasına rağmen, yabancı çalışan olarak Finliler ile 
aynı hak ve yükümlülükleriniz vardır.  

Finlandiya’da iş güvenliği yetkilisi işyerlerini denetler. İşyerinde bir 
sorun çıkacak olursa her zaman iş güvenliği yetkilisi ile iletişime 
geçebilirsiniz, örneğin size çok az ücret ödeniyorsa veya işiniz 
emniyetli değilse. İsminizi vermeden de iletişime geçebilirsiniz. 

Meslek sendikasına ve birkaç ay çalıştıktan sonra işsizlik kasasına 
üye olabilirsiniz. İşsiz kalırsanız, işsizlik kasasından günlük işsizlik 
parası alabilirsiniz. İşveren ile bir sorun olursa meslek sendikası size 
yardımcı olabilir. 

İşvereniniz işin güvenliğinden sorumludur. İşyerindeki şartların, 
talimatların ve araçların size gösterilmesi gerekir. İş kazalarına karşı 
sigortalanmanız da gerekir. 

Finlandiya’da çalışma saati haftada en fazla 40 saattir. İşyerinde 
bulunduğunuz tüm zaman, müşterileriniz veya işiniz olmamasına 
rağmen iş saati olarak sayılır. Her hafta dinlenebileceğiniz günler 
olmalıdır, yani izinli olduğunuz günler olmalıdır. Çalışırken ücretli yıllık 
izin birikir. 

Sadece iş sözleşmesinde anlaşılmış olan işi yapmanız yeterlidir. 
Kanun ve sözleşmelerde belirtildiği gibi fazla mesai için sizin 
onayınız gerekir. Fazla mesai için sözleşmelere uygun ödeme 
yapılması gerekir. Tüm iş saatlerinizden ücret alıp almadığınızı takip 
edin. İzin günlerinizin sayısını da takip etmenizde fayda vardır.

İş saatlerinizi her gün bir deftere ya da telefonunuza kaydedin. 
İş saatlerinin yazılmış olduğu iş saatleri listelerinden resmini de 
çekebilirsiniz. Sonradan bu bilgilere ihtiyacınız olabilir. 

Kimse sizi sekse ya da suça mecbur edemez. Tehdit ve şiddet 
işyerinde de bir suçtur. Çalışmadığınız zamanlar serbestçe hareket 
etme hakkınız vardır.

Tehdit edilirseniz, işyerinin dışarısında güvenli bir yere gidin ve 112 
acil yardımı arayın. Finlandiya’da oturma izniniz yoksa bile size 
yardım sağlanacaktır.
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Banka hesabı ve ücret ödemesi

Finlandiya’da ücret banka hesabına (mevsimlik işte ücret elden, 
nakit olarak ödenebilir) yatırılır. Banka hesabı kişiye özeldir. Kimsenin 
hesabınızı, banka kartınızı veya banka şifrelerinizi kullanma hakkı 
yoktur. 

Her ücret ödemesi eşliğinde size ücret bordrosu verilmelidir. Ücret 
bordrosundaki bilgiler:

• ücret ve (ücretin nasıl hesaplanmış olduğu)
• ek ödemeler
• yan haklar (örneğin konaklama)
• vergiler
• yasalara bağlı diğer ödemeler

İş veren ücretinizden yasalara aykırı giderler kesemez. İşveren 
ücretinizi ya da bir kısmını sizin hesabınızdan başka bir hesaba 
döndüremez.

İstemenize rağmen işveren size ücret bordrosu vermiyorsa, iş 
güvenliği yetkilisi ile iletişime geçin.
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Durumunuzda bir değişiklik olursa 

Oturma izniniz bitmek üzereyse vaktinde yeni bir başvuru yapın. 
Yeni başvuru belgenizi ve oturma izninizi alınca bunları işvereninize 
gösterin.  

Serbestçe işinizden ayrılabilirsiniz. İşten ayrılma bildiri süresi 
genelde 14 gündür. Yeni bir işiniz veya Finlandiya’da bulunmak için 
başka bir gerekçeniz yoksa o zaman oturma hakkınız sona erebilir. 
Genelde yeni bir iş aynı meslek dalından edinilmelidir. Meslek dalı 
değiştirecekseniz yeni bir oturma izni başvurusu yapmanız gerekir. 

İşvereniniz yasalara veya sözleşmelere uymuyorsa iş güvenliği 
yetkilisi ile iletişime geçin. İşyerinde size karşı suç işleniyorsa, insan 
ticareti mağdurları hattına +358 295 463 177 veya internet sayfaları 
(ihmiskauppa.fi/en) üzerinden danışabilirsiniz. Bu gibi bir durumda 
büyük bir olasılıkla oturma izninize devam edip diğer bir işverenin 
hizmetine geçebilirsiniz.

Suç mağduru olduğunuzdan şüpheleniyorsanız polisi arayın (acil 
numara 112). Suç mağduru nöbetçiliği ile e-posta (help@riku.fi) 
aracılığıyla veya mesajla (tel. 040 632 9293) iletişime geçebilirsiniz. 

Suç mağduru nöbetçiliğine ve insan ticareti mağdurlarının internet 
sayfalarına kendi dilinizle yazabilirsiniz ya da tercüman yardımı 
alabilirsiniz. İletişim kurduğunuz izniniz olmadan bir başkasına 
söylenmeyecektir. 

http://ihmiskauppa.fi/en
mailto:help@riku.fi


Finlandiya’da çalışan hakları ile ilgili daha fazla bilgi

Animasyon (birçok dilde):  
riku.fi/en/various+crimes/labor+exploitation

Göçmenlik Dairesi: 
Bilgiler ve iletişim bilgileri Fince, İsveççe ve İngilizce:  
migri.fi/en/problems-at-work-

İş Güvenliği Yetkilisi: 
Yabancı Çalışan Olarak Finlandiya’da rehberi, bir çok dilde: 
tyosuojelu.fi/work-in-finland 
İş Güvenliği Yetkilisi danışma hattı 0295 016 620, 
tyosuojelu.fi/web/en/home

Suç Mağduru Nöbetçiliği: 
riku.fi/laborexploitation, telefon 040 632 9293

İnsan Ticareti Mağdurlarına Yardım Kuruluşu: 
ihmiskauppa.fi/en, telefon +358 295 463 177

SAK İş İlişkisi Danışmanlığı: 
tyoelamanpelisaannot.fi/en, telefon 0800 414 004

Finlandiya genel acil yardım hattı: 112
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